
Twój partner w budowaniu bezpieczeństwa, 
zdrowia i zaangażowania pracowników.
W Medicover Zdrowa Firma wspieramy naszych klientów w realizacji celów HR i biznesowych. 
Pomagamy w budowaniu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz zwiększaniu ich zaangażowania 
i efektywności. Doradzamy firmom dedykowane rozwiązania we wszystkich obszarach zdrowia 
pracowników: od zdrowia fizycznego, psychicznego aż po zdrowie społeczne.

Medicover
Zdrowa Firma



opieka medyczna
Zdrowie jest jedną z najbardziej cenionych przez Polaków wartości. Niestabilna sytuacja epidemiologiczna 
i ryzyko cyklicznego powracania koronawirusa skłania pracowników do pochylenia się nad swoim 
zdrowiem. 

Według badania Deloitte – CX Drivers (2020) zainteresowanie prywatną opieką medyczną rośnie. 
Firmy oferują pracownikom pakiet medyczny jako podstawowy benefit. Chcą w ten sposób poprawić 
odporność immunologiczną pracowników, a co za tym idzie zadbać o nich, zmniejszyć absencję oraz 
straty związane z chorobą personelu.

Dzięki elastyczności, merytorycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu możemy zaproponować 
dopasowane do budżetu, nowoczesne rozwiązania, które pomogą utrzymać pracowników w zdrowiu 
i zbudować w nich poczucie „zaopiekowania” co przekłada się na ich efektywność nawet podczas 
pracy zdalnej.

profilaktyka i bezpieczeństwo w pracy 
Epidemia zmieniła postrzeganie zdrowia i zmusiła wiele osób do poświęcenia sobie i swoim nawykom 
większej uwagi. Celem profilaktyki i edukacji prozdrowotnej jest budowanie świadomości dbania 
o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz wzrost odporności, tak ważnej w obecnych czasach.

Firmy widzą dużą potrzebę oddziaływania na pracowników poprzez uczenie ich zdrowych nawyków*, 
jednocześnie szukają rozwiązań, którym sprosta ograniczony budżet. 

Przestrzeganie przez firmę zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy stało się kluczowe. Poczucie 
bezpieczeństwa oraz pewność, że pracownicy pracują w zdrowym środowisku pracy są szczególnie 
ważne w czasie powrotów do biur, kontaktów z klientami, regularnej produkcji i wychodzenia z kryzysu. 

Pomożemy Ci, dobierając Wam rozwiązania, a następnie organizując dla Twoich pracowników działania 
profilaktyczne: webinary i wykłady online, zdalne audyty, szkolenia dla profesjonalistów oraz bezpieczne 
środowisko pracy.

*Badanie ICAN Institute dla Medicover, wydawca Harvard Busines Review Polska w 2019 r.

sport i aktywność fizyczna
Aktywność sportowa to silnie rozwijający się trend. Po wybuchu epidemii COVID-19 i wprowadzeniu 
obostrzeń dotyczących uprawiania sportu na zewnątrz wiele osób odczuła, że jest całkowicie pozbawiona 
możliwości uprawiania ulubionych aktywności sportowych. Pracownicy potrzebują sposobu na 
rozładowanie emocji, jakie mogą się wiązać ze zmienioną sytuacją. 

Ruch przyczynia się do zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych – m.in.: układu krążenia, 
cukrzycy typu II, przewlekłego bólu pleców czy stawów. W czasie, kiedy tak wiele mówi się o odporności 
niezwykle ważne jest pokreślenie roli ruchu w jej budowaniu. 

Dzięki otwartości w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań możliwe było stworzenie zdalnej platformy, 
która integruje treści umożliwiając pracownikom treningi zdalne. Na platformie dostępne są treningi 
w czasie rzeczywistym – uczestnicy mogą integrować się i poczuć niemalże jak podczas zorganizowanych 
zajęć fitness!

zdrowie psychiczne 
W ostatnich latach pracodawcy zauważyli potrzebę wzmacniania odporności psychicznej swoich 
pracowników, wiele zrobili wdrażając programy redukcji stresu i planując sesje mindfulness. Epidemia 
COVID-19 zmieniła sytuację odbijając się na zdrowiu psychicznym pracowników i obecnie działania 
z obszaru psychologii jeszcze bardziej przybrały na sile.

Pracownicy odczuwają silny lęk o zdrowie i pracę, kluczowe jest dla nich bezpieczeństwo w miejscu 
pracy i stabilizacja. Odczuwają wypalenie, ale związane z długotrwałą pracą z domu, w warunkach które 
nie sprzyjają koncentracji i nie zostały należycie przygotowane, silny stres technologiczny sprawia, że 
szukają odpoczynku od cyfryzacji.

Oferujemy rozwiązania, które są odpowiedzią na potrzebę zapewnienia opieki psychologicznej bez 
ryzyka związanego z wychodzeniem z domu i gromadzeniem pracowników. Wybierz z oferty webinariów, 
konsultacji ze specjalistami przez telefon oraz interwencji kryzysowe, które sprawdzą się w szczególnych 
sytuacjach, w firmach, których pracownicy mogą mieć traumatyczne przeżycia lub zostali w ostatnim 
czasie wystawieni na silny stres np. restrukturyzację czy zmianę stanowiska pracy.

pasje i rozrywka 
Wybuch epidemii odbił się na kulturze i pokrzyżował plany wielu osób – czasowo odwołane zostały 
koncerty, festiwale, premiery filmowe itp. Pracownicy zamknięci w domach jeszcze mocniej odczuli, 
że umiejętne łączenie życia prywatnego i pracy jest ważne dla zachowania równowagi i wydajności. 

Stworzenie pracownikom okazji do bezpiecznej rozrywki zwiększa szanse na to, że nauczą się 
odpoczywać, zadbają o swoją równowagę życiową i… będą zdrowsi.

Dajemy Ci możliwość wyboru atrakcyjnych benefitów pozapłacowych dostępnych w jednej, wygodnej 
platformie Medicover Benefit, w której znajdziesz m.in: vouchery zakupowe, kursy, vouchery do księgarni 
i czytelni internetowych, możliwość wsparcia działań charytatywnych, platformę z treningami online 
i ofertę produktów cyfrowych z których pracownicy mogą skorzystać nie wychodząc z domu.

zdrowe jedzenie i dieta 
Zdrowe odżywianie to lepsze samopoczucie, wyższa odporność na choroby, dobra energia i większy 
poziom zaangażowania. Zdrowa dieta zmniejsza ryzyko chorób i buduje odporność co wpływa na 
niższą absencję i poczucie bezpieczeństwa. Czas epidemii COVID-19 to czas szczególny pod względem 
odżywiania. Kwarantanna, strach przed wychodzeniem, brak ruchu i konieczność zaplanowania zakupów 
z dużym wyprzedzeniem mogą skutkować pogorszeniem jakości jedzenia, a w konsekwencji spadkiem 
odporności i otyłością.

Jak wesprzeć pracowników w zmianach związanych z epidemią koronawirusa i pomóc planować 
posiłki? Możesz wybrać usługi z zakresu edukacji – wykłady i spotkania z pracownikami przenosimy 
do przestrzeni wirtualnej, telefonicznej konsultacji z dietetykiem, oraz opcji przygotowania jadłospisu 
w wersji tradycyjnej i wegetariańskiej, którym pracownicy mogą zarządzać online, bez konieczności 
umawiania dodatkowych konsultacji z dietetykiem. 

Zadbaj o odporność swoich pracowników, zapewnij im wiedzę i pokaż, że o nich dbasz.



Zdrowie Zdrowie 
Plus

Zdrowie 
Extra

Zdrowie 
Premium

Zdrowie 
Premium +

Zdrowie 
Prestige

Zdrowie 
Platinum

Medycyna Pracy + + + + + + +
Pilna pomoc medyczna 24/7 - Hot Line Medicover + + + + + + +
Medicover OnLine - internetowy portal dla pacjenta + + + + + + +
Nielimitowane konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: internisty, 
pediatry, lekarza medycyny rodzinnej + + + + + + +

Nielimitowane konsultacje lekarzy pomocy doraźnej, ogólnej i pediatrycznej + + + + + + +
Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów (bez skierowania) - poziom 
podstawowy: ginekolog, okulista, dermatolog + + + + + + +

Podstawowe konsultacje i zabiegi pielęgniarskie + + + + + + +
Podstawowe zabiegi ambulatoryjne (m.in. iniekcje, założenie/usunięcie wenflonu) + + + + + + +
Podstawowe badania diagnostyczne, m.in: podstawowe badania laboratoryjne (w 
tym: morfologia, glukoza, lipidogram, cholesterol, test troponinowy), cytologia, EKG, 
RTG klatki piersiowej

+ + + + + + +

Coroczna wizyta profilaktyczna oraz badania w oparciu o Standard Profilaktyki 
Medicover + + + + + + +

Szczepienia przeciwko grypie + + + + + + +
Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów (bez skierowania) - poziom rozsze-
rzony, m.in: chirurg, ortopeda, laryngolog, kardiolog, neurolog, urolog + + + + + +

Nielimitowane konsultacje lekarzy pomocy doraźnej chirurgicznej i ortopedycznej + + + + + +
Rozszerzone zabiegi ambulatoryjne (m.in. założenie gipsu, szycie rany i inne) + + + + + +
Rozszerzone badania diagnostyczne (ponad 375 procedur) m.in: rozszerzone 
badania laboratoryjne (w tym: szerokie badania biochemiczne i hematologiczne, 
serologia grup krwi, posiewy moczu oraz kału, PSA, OB, podstawowe badania 
alergologiczne), Holter EKG i RR, próba wysiłkowa, audiometria, EEG, spirometria, 
szeroki zakres RTG i USG

+ + + + + +

Prowadzenie ciąży + + + + + +
Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów (bez skierowania) - poziom 
zaawansowany, m.in: alergolog, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, diabetolog, 
endokrynolog, gastrolog, hematolog, hepatolog, nefrolog, onkolog, pulmonolog, 
reumatolog, lekarz medycyny podróży

+ + + + +

Zaawansowane zabiegi ambulatoryjne (m.in. usunięcie małych zmian skórnych, 
wybrane zabiegi ginekologiczne) + + + + +

Zaawansowane badania diagnostyczne (ponad 600 procedur) m.in: szerokie 
badania laboratoryjne (w tym badania hepatologiczne i immunologiczne, hormony, 
markery, posiewy bakteryjne), panele alergologiczne (pokarmowy i wziewny), 
testy skórne punktowe, biopsje, diagnostyka układu moczowego (m.in. badanie 
urodynamiczne)

+ + + + +

Wizyty domowe 4 w roku 4 w roku + + +
Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów (bez skierowania) - poziom 
kompleksowy m.in.: androlog, anestezjolog, angiolog, foniatra, immunolog, lekarz 
rehabilitacji, neonatolog, neurochirurg, ortoptysta, patomorfolog, proktolog, 
radiolog, rehabilitant, torakochirurg

+ + + +

Konsultacje lekarzy specjalistów i terapie limitowane m.in.: psycholog, 
psychiatra, seksuolog, dietetyk, logopeda + + + +

Kompleksowe zabiegi ambulatoryjne + + + +
Kompleksowe badania diagnostyczne (ponad 1175 procedur) m.in.: specjalistycz-
ne badania laboratoryjne (w tym: testy alergologiczne z krwi, markery nowotwo-
rowe, zaawansowane badania hormonalne, badania genetyczne), endoskopie, 
scyntygrafie, RTG kontrastowe, USG Doppler, event holter EKG, tomografie 
komputerowe, rezonans magnetyczny

+ + + +

Fizjoterapia 30 w roku + + +
Opieka medyczna w podróży za granicą Opieka 

175
Opieka 

175
Opieka 

225
Opieka 

300
Wysokospecjalistyczne  zabiegi ambulatoryjne i diagnostyka + + +
Chirurgia jednego dnia + + +
Leczenie szpitalne (operacje i zabiegi z zakresu chirurgii, ginekologii, interny, 
kardiologii, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, ortopedii, pediatrii, urologii) + +

Poród (siłami natury, drogą cesarskiego cięcia, znieczulenia) + +
Hospitalizacja za granicą (Ubezpieczenie Preferred CareTM) +
Przegląd zdrowia w Szpitalu Medicover +
Dodatkowe szczepienia: WZW A i B, tężec i błonica, odkleszczowe zapalenie 
opon mózgowych +

Profilaktyka stomatologiczna (przegląd stomatologiczny z planem leczenia, 
RTG pantomograficzne) + + + + + + +

Rozszerzona opieka stomatologiczna opcja opcja opcja opcja opcja opcja +
Pogotowie i transport sanitarny opcja opcja opcja opcja opcja opcja +
Dostęp do placówek Centrum  Medycznego Damiana opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja

Dostęp do placówek Medicover + + + + + + +
Dostęp do placówek współpracujących w całej Polsce + + + + + + +

Programy opieki medycznej



Programy opieki stomatologicznej

START
SMILE

FRESH
SMILE

JUST
SMILE

MORE
SMILE

MAX
SMILE

TOP
SMILE

diagnostyka
/RTG pantomograficzne/

1x
w roku

1x
w roku

1x 
w roku

1x 
w roku

1x 
w roku

2x 
w roku

przegląd stomatologiczny 
z planem leczenia

1x 
w roku

1x 
w roku

1x
w roku

1x
w roku

1x
w roku

2x
w roku

pogotowie stomatologiczne tak tak tak tak tak

konsultacja dziecięca
stomatologia /pedodontyczne 
badanie kontrole + wizyta adaptacyjna/

1x 
w roku

1x
w roku

1x
w roku

1x
w roku

2x
w roku

profilaktyka estetyczna
/wybrane procedury medyczne, 
m.in. skaling, piaskowanie, lakierowanie 
leczenie nadwrażliwości zębów/

1x
w roku

1x
w roku

1x
w roku

1x
w roku

2x
w roku

stomatologia zachowawcza
/wybrane procedury medyczne, m.in. 
wypełnienia, wydanie orzeczenia 
lekarskiego, znieczulenia/

50% 
zniżki

100% 
zniżki

100% 
zniżki

100% 
zniżki

dziecięca stomatologia
zachowawcza /wybrane procedury 
medyczne, m.in. wypełnienia, wydanie 
orzeczenia lekarskiego, znieczulenia/

50% 
zniżki

100% 
zniżki

100% 
zniżki

100% 
zniżki

konsultacje specjalistów
/wybrane procedury medyczne, m.in.  
konstulacje: ortodontyczna z planem leczenia, 
chirurgiczna, implantologiczna z planem 
leczenia, protetyczna, periodontologiczna/

1x 
w roku

1x 
w roku

1x 
w roku

bez limitu
bezpłatnie

periodontologia
/leczenie zmian na błonie śluzowej
+ wizyta kontrolna po zabiegu/

1x 
w roku

bez limitu
bezpłatnie

chirurgia
/wybrane procedury medyczne, m.in. 
usuwanie zębów, dłutowanie, leczenie sta-
nów po usunięciu zębów/

50% 
zniżki

100% 
zniżki

endodoncja - leczenie kanałowe dzieci 
i dorosłych /wybrane procedury medyczne, 
m.in. opracowanie kanału korzeniowego 
z użyciem mikroskopu, wypełnienie kanału/

50% 
zniżki

100% 
zniżki

Oferujemy szeroki zakres usług stomatologicznych
- od profilaktyki po ortodoncję.



Twój sposób na zdrową Firmę
Pakiety sportowe Medicover Sport

OBIEKTY SPORTOWE

BASENY

FITNESS

PONAD 25 DYSCYPLIN

SPORTOWYCH

4000+
obiektów sportowych 
w całej Polsce

OBIEKTY SPORTOWE

BASENY

PONAD 60 DYSCYPLIN

SPORTOWYCH

ROZRYWKA

4500+
obiektów 
sportowo-rekreacyjnych
na terenie całego kraju.

+
dodatkowe usługi 
z zakresu sport, 
rozrywka i rekreacja.
60 dyscyplin
sportowych

25+
+ zajęcia fitness, 
baseny, 25 dyscyplin 
sportowych, 
takich jak tenis, 
joga czy sporty walki.

Największa Sieć Obiektów Partnerskich w Polsce! 

Z naszych usług 
korzysta ponad 1000

firm i instytucji
publicznych

SIŁOWNIA

1726
ZAJĘCIA FITNESS 

2058
BASEN

550
TANIEC

649
YOGA

548
CROSS TRENING  

339
TENIS

201

Działamy 
od 2006

roku

611

42

68

68

50

78

60

56

53

45

65

47
46

36

34

34
31

32

27

35

34

22

20

2525

25

24

28

26

23

21

20

21

20

22

73

197

125

95

258

299

253

281

490

Postaw na zdrowy ruch z pakietami Medicover Sport



Oferujemy system online do zarządzania wszystkimi benefi tami w fi rmie.

Platforma benefi towa Medicover Benefi ts 
Jeden system - wiele możliwości

Narzędzie online

do zarządzania benefi tami 
w fi rmie wraz z niezbędnymi  
formularzami i dokumentami

Obsługa wszystkich rodzajów 
świadczeń abonamentowych 

(karnety sportowe, ubezpieczenia, 
pakiety medyczne, TFI, PPE itd.)

• Gotowe integracje z systemami 
 kadrowo-płacowymi

• Możliwość wdrożenia benefi tów 
 wskazanych przez klienta a także 
 produktów lub usług własnych  

• Świadczenia w formie elektronicznej 
 i fi zycznej (karta prezentowa/bony papierowe)

• Obsługa struktur wielospółkowych

• Wszystkie formy fi nansowania benefi tów: 
 ZFŚS, środki obrotowe, środki własne    
 pracownika

• Różnorodność oferowanych usług

• Intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie

• Wygodny dostęp do platformy z dowolnego 
 urządzenia (smartfon, tablet, komputer) 
 o dowolnej porze, 7 dni w tygodniu

Szeroka oferta świadczeń  
jednorazowych

(vouchery do kina, kody 
zakupowe itd.)

Wiele rodzajów raportów,  
także dedykowane 

(produktowe, fi nansowe,  
zamówień, użytkowników)

www.medicoverbenefi ts.pl



Dlaczego warto nam zaufać?

dostępny budżet zaproponujemy najlepsze rozwiązania dla Twoich pracowników.

Zdrowia

oraz definicję zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) –„zdrowie to stan pełnego 

Dlatego nasza oferta obejmuje wszystkie obszary zdrowia pracowników – od fizycznego,
psychicznego aż po społeczne.

Posiadamy Centra Kompetencyjne we wszystkich obszarach zachowania zdrowia

Dzięki naszym ekspertom oraz zaufanym partnerom takim jak Medicover Benefits, Medicover 
Dieta czy Medicover Sport jesteśmy kompetentnym doradcą we wdrażaniu rozwiązań 
prozdrowotnych.

Możemy poszczycić się wysokim NPS (Net Promoter Score) naszych lekarzy, utrzymującym 

możesz na nas polegać.

Jesteśmy wiarygodni – sami stosujemy idee prozdrowotne 

inicjatyw są m in.: akcje szczepień profilaktycznych, konkursy dla dzieci czy webinaria.

Otrzymaliśmy

jak wdrażać strategie Wellbeing.

Co wyróżnia Zdrową Firmę?



Co zyskasz, wprowadzając 
rozwiązania Zdrowej Firmy?

  Stworzymy dedykowane rozwiązania dla Twojej firmy

Dopasowane rozwiązania odpowiadające na nowe 
potrzeby HR, organizacji oraz pracowników przynoszą 

  Pomożemy wzmocnić wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy, umiejącego stworzyć 

Poza tradycyjnymi, popularnymi benefitami takimi jak opieka medyczna, dostarczamy 

do obecnej sytuacji.

  

by skutecznie zmniejszyć liczbę zwolnień lekarskich. 

rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na ich poczucie bezpieczeństwa.

  

Chętnie doradzimy rozwiązania 
dla Twojej firmy. Skontaktuj się 
z nami.

Marek Syncerz
Doradca ds. Rozwiązań Benefitowych

tel. kom: +48 606 746 804
e-mail: marek.syncerz@medicover.pl

zdrowafirma.medicover.pl


