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Oferta dla firm pracowników, współpracowników i ich rodzin

Od niedawna w ramach firmy możesz mieć, na wyjątkowo korzyst-
nych warunkach, pakiet medyczny Opieki Medycznej SIGNUM, 
która zapewnia niezawodny i szybki dostęp do lekarzy i leczenia 
w ponad 1000 najlepszych, prywatnych placówkach w całej Polsce.

Zapewnij sobie i najbliższym, z Kartą Pacjenta OM SIGNUM, 
komfort skutecznego leczenia, czyli krótkie terminy oczekiwania na 
wizytę, dostęp do najlepszych lekarzy i nowoczesnego sprzętu 
oraz wygodną rejestrację telefoniczną przez Infolinię Medyczną 
dostępną przez 24h.

Zobacz jak możesz wreszcie zadbać o zdrowie Twoje 
i Twoich najbliższych skutecznie, szybko i tanio.

ZOBACZ JAK DZIAŁA 
OPIEKA MEDYCZNA SIGNUM

Opieka Medyczna SIGNUM to:
»  pakiety świadczeń medycznych dla osób indywidualnych i firm
»  dostęp do lekarzy 30 specjalności, 230 badań diagnostycznych, 
 badań laboratoryjnych, szczepień, rehabilitacji, transportu, 
 zabiegów jednego dnia i wielu innych usług
»  1000 placówek medycznych o wysokiej jakości świadczonych usług 
 i obsługi pacjenta wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
»  rejestracja telefoniczna za pomocą Infolinii Medycznej dostępnej 
 24h - 7 dni w tygodniu - 365 dni w roku.



Oferta dla firm pracowników, współpracowników i ich rodzin

S7 sp. z o.o. od 2008 realizuje dla klientów indywidualnych 
i biznesowych świadczenia medyczne w formie pakietów 
w 1000 prywatnych placówkach medycznych na terenie 
całej Polski.

Oferujemy współpracę w zakresie dystrybucji pakietów 
medycznych Opieki Medycznej SIGNUM.

Jesteśmy firmą w 100% z polskim kapitałem i członkiem 
prestiżowej organizacji biznesowej Business Centre Club.
Na początku 2014 roku otrzymaliśmy Medal Europejski 
w dziedzinie "innowacyjny produkt”.

Zarząd S7 Zp z o.o.
(od lewej) Wiceprezes: Tomasz Młodzianowski, Prezes: Daniel Kubach
Dyrektor ds. Sieci Sprzedaży: Tomasz Juszczyk

OSOBY, KTÓRE BĘDĄ 
OBSŁUGIWAĆ TWÓJ PAKIET

Marta Augustyniak 
Lider Działu 
Wsparcia Sprzedaży

m.augustyniak@omsignum.pl 
782 353 683

Beata Wrona
Referent Działu 
Wsparcia Sprzedaży

b.wrona@omsignum.pl 
505 976 951

Katarzyna Kupis
Referent Działu 
Wsparcia Sprzedaży

k.kupis@omsignum.pl
690 904 498

Paweł Węgłowski 
Referent Działu 
Wsparcia Sprzedaży,
Specjalista ds. Produktu

p.weglowski@omsignum.pl 
690 904 497

Marta Ryszewska
Lider Działu 
Wsparcia Sprzedaży

m.ryszewska@omsignum.pl, 
690 904 460

Nasi referenci Działu Wsparcia Sprzedaży 
służą Ci pomocą na każdym etapie współpracy.

Możesz się z nimi kontaktować telefonicznie 
od poniedziałku do czwartku w godzinach 
10:00 - 16:00 lub mailowo.
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Z Kartą Pacjenta OM SIGNUM można:
»  umówić się na wizytę przez telefon
»  do dobrej placówki medycznej, jednej z 1000 w całej Polsce
»  z dostępem do dobrego specjalisty
»  do fachowego podejścia, badań, kolejnych wizyt w cenie
»  szybko - dzisiaj lub za kilka dni
»  korzystnie - tyle wizyt, badań, konsultacji, ile tylko potrzeba 
 do skutecznego wyleczenia
»  profesjonalnie - na określoną godzinę, z potwierdzeniem 
 wizyty SMS-em.
TO wszystko w pakiecie za jedną comiesięczną opłatą.

ALTERNATYWA DLA PUBLICZNEJ 
SŁUŻBY ZDROWIA

Prawie 80% Polaków jest niezadowolonych 
z państwowej opieki zdrowotnej
Źródło: Money.pl
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W ramach pakietów OM SIGNUM można korzystać 
z 1000 placówek medycznych na terenie całej Polski.
Placówki medyczne naszej sieci znajdują się 
w każdym województwie, dlatego zawsze, kiedy potrzeba 
- na urlopie i podczas delegacji – można skorzystać 
z pomocy w jednej z nich. Wystarczy zadzwonić 
na Infolinię Medyczną!

1000 placówek 
w całej Polsce
zobacz pełną listę placówek na 
www.omsignum.pl/placowki



Pakiety medyczne OM Signum:

» ceny zaczynają się od 49 zł miesięcznie 
za cały pakiet (porównywalnie 
z ubezpieczeniem grupowym)
» 5 pakietów do wyboru, ze zwiększającą 
się ilością świadczeń medycznych: 
lekarzy, lekarzy specjalistów, badań 
w pakiecie (już najtańszy wariant oferuje 
atrakcyjny zakres usług medycznych)
» dostęp do ok. 1000 placówek 
medycznych w całym kraju
» jednorazowa opłata miesięczna 
obejmuje wszystko co jest w pakiecie, 
bez limitów wizyt, badań itp.

Składki opłacane są:

» przez osoby indywidualnie: 
miesięcznie, kwartalnie, 
półrocznie, rocznie
» przez firmy: miesięcznie 
(płaci pracownik lub firma)
» umowa podpisywana jest na rok.
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PAKIETY STANDARD: POMARAŃCZOWY, NIEBIESKI

     PAKIET POMARAŃCZOWY
     24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
     3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
     7 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
     25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach 
     partnerskich - na usługi poza wariantem  w tym: 
     zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi
     usługi pielęgniarskie
     22 rodzaje badań laboratoryjnych
     6 zakresów badań diagnostycznych

               PAKIET NIEBIESKI
     24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
     3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
     7 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
     25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach 
     partnerskich - na usługi poza wariantem w tym:
     zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi
     prowadzenie ciąży
     profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
     usługi pielęgniarskie
     22 rodzaje badań laboratoryjnych
     6 zakresów badań diagnostycznych
     50% zniżki na szczepienia p/grypie w placówkach POLMED
     20% zniżki na leczenie stomatologiczne w placówkach POLMED
     61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia - 
     - do kwoty 500 zł bezpłatnie
     24h transport medyczny na terenie kraju: 10 % zniżki

PODSTAWOWY
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PAKIETY PREMIUM: SREBRNY, ZŁOTY, PLATYNOWY

                 PAKIET SREBRNY
     24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
     3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
     24 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
     25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach 
      partnerskich - na usługi poza wariantem w tym:
      zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi
      prowadzenie ciąży
      testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
      profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
      usługi pielęgniarskie
      22 rodzaje badań laboratoryjnych
      6 zakresów badań diagnostycznych
      bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
      20% zniżki na leczenie stomatologiczne w placówkach POLMED
      61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia 
      - do kwoty 550 zł bezpłatnie
      24h transport medyczny na terenie kraju: 10 % zniżki

                   PAKIET ZŁOTY
     24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
     3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
     24 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
     25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach 
      partnerskich - na usługi poza wariantem  w tym:
      zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi
      prowadzenie ciąży
      testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
      całodobowe wizyty domowe
     profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
     usługi pielęgniarskie
     22 zakresy badan laboratoryjnych - 230 rodzajów
     25 zakresów badań diagnostycznych
     bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
     stomatologia: bezpłatne usuwanie kamienia nazębnego, 
     lakowanie zębów bezpłatnie, 20% zniżki na leczenie 
     stomatologiczne w placówkach POLMED
     9 zakresów zabiegów rehabilitacyjnych: 20 zabiegów w roku
     61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia - do 600 zł bezpłatnie
     bezpłatny 24h transport medyczny na terenie kraju
     - do 200 km + 10% zniżki

           PAKIET PLATYNOWY
     24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
     3 lekarzy pierwszego kontaktu - do 24h - bez limitu
     24 lekarzy specjalistów - do 5 dni - bez limitu - bez skierowań
     psychiatra, psycholog (4 wizyty w roku)
     konsultacje profesorskie
     25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach 
     partnerskich - na usługi poza wariantem w tym:
    zabiegi ambulatoryjne zgodne z konsultacjami lekarskimi
     prowadzenie ciąży
     testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
     całodobowe wizyty domowe
     profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
     roczny bilans stanu zdrowia
     usługi pielęgniarskie
     22 zakresy badan laboratoryjnych - 230 rodzajów
     25 zakresów badań diagnostycznych
     bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
     bezpłatne szczepienia p/WZW typu B
     bezpłatne usuwanie kamienia nazębnego i lakowanie zębów 
     20% zniżki na leczenie stomatologiczne w placówkach POLMED
     9 zakresów zabiegów rehabilitacyjnych: 40 zabiegów w roku
     61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia - do 650 zł bezpłatnie
     bezpłatny 24h transport medyczny na terenie kraju
     - do 300 km + 10% zniżki

NAJLEPSZY

NAJCZESCIEJ
WYBIERANY
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PAKIET

POMARAŃCZOWY

NIEBIESKI

SREBRNY

ZŁOTY

PLATYNOWY

1 - 3 PAKIETÓW 4 i WIĘCEJ PAKIETÓW

65 130 163 49 98 128

80 160 200 59 118 148

120 240 300 69 138 173

200 400 500 99 198 248

300 600 750 139 278 348

Indywidualny Partnerski Rodzinny Indywidualny Partnerski Rodzinny

CENY PAKIETÓW 
FIRMOWYCH

Indywidualny – z pakietu może korzystać wyłącznie nabywca
Partnerski – z pakietu może korzystać nabywca oraz jego partner życiowy/partnerka życiowa lub jedno dziecko do 25. roku życia
Rodzinny – z pakietu może korzystać nabywca oraz jego partner życiowy/partnerka życiowa i dzieci do 25. roku życia

Państwowa służba zdrowia to mit. 
W 2008 roku każdy Polak dopłacił do leczenia średnio 737 złotych.
Źródło: Money.pl

Dodatkowa opcja - Medycyna Pracy: 15 zł brutto /miesiąc do pakietu medycznego.
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Badania potwierdzają:
dla 61 % respondentów najważniejszym benefitem 
pozapłacowym jest abonamentowa opieka medyczna! 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

podstawowa opieka medyczna

zajęcia sportowe (basen, siłownia, fitness)

telefon służbowy do uzytku prywatnego 

szkolenia, kursy zawodowe 

ubezpieczenie na życie 

imprezy integracyjne 

komputer do użytku prywatnego 

szkolenia językowe 

elastyczny czas pracy

wczasy pod gruszą

Wykres: Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe 

Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 r.” Sedlak & Sedlak

OPIEKA MEDYCZNA - NAJPOPULARNIEJSZE ŚWIADCZENIE 
DODATKOWE WG PRACOWNIKÓW
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KORZYŚCI DLA PRACODAWCY Z POSIADANIA OM SIGNUM
» Zwiększenie efektywności pracy poprzez zmniejszenie absencji chorobowej

» Program motywacyjny dla najlepszych

» Zmniejszenie kosztów rekrutacji poprzez przywiązanie pracowników do firmy

» Wg badań najlepiej oceniany bonus pozapłacowy przez pracowników

» Bezpieczeństwo dla pracowników i ich rodzin

» Elastyczność - możliwość dodania oraz wykreślenia zwolnionego pracownika 
 z opieki medycznej w każdym momencie

» Szybkość wprowadzenia obsługi

» Niska cena dla firm

» Oszczędności dla firmy z powodu zmniejszenia rotacji pracowników

» Brak fałszywych zwolnień lekarskich

» Oszczędność czasu pracowników, ponieważ do lekarza umawiają się 
 na określoną godzinę nie stojąc w kolejce przez cały dzień

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA Z POSIADANIA OM SIGNUM
» Oszczędność czasu ponieważ umawia się na wizytę w dogodnych godzinach 
 i nie czeka w kolejkach

» Oszczędność pieniędzy na prywatne leczenie

» Zdrowsze życie, ponieważ nie czeka miesiącami na wizytę lekarską

» Możliwość zmiany pakietu w trakcie umowy

» Możliwość zakupu pakietu rodzinnego na preferencyjnych warunkach
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Na jakie wskaźniki wpływa 
dodatkowa opieka medyczna w firmie? 
» koszt świadczeń medycznych 
» koszt niezdolności do pracy
» koszt ubezpieczenia pracowników od wypadków w miejscu pracy 
» Bezpieczeństwo 
» występowanie zdarzeń niebezpiecznych 
» liczba dni pracy straconych w całości lub części w wyniku niebez piecz-
nych zdarzeń 
» wydajność 
» nieobecność w pracy 
» nieefektywna obecność w pracy Kultura organizacyjna 
» zaufanie do kierownictwa ( do firmy ) 
» dobrowolna rotacja 
» skłonność do rekomendowania firmy jako pracodawcy

OPIEKA MEDYCZNA W FIRMIE 
– OPŁACALNA INWESTYCJA

Dla firmy pakiet medyczny to przede wszystkim gwarancja łatwego 
i szybkiego dostępu pracowników do lekarza, co znacznie usprawnia 
funkcjonowanie firmy oraz buduje wizerunek nowoczesnego 
i solidnego pracodawcy.

Oferując pracownikom coś więcej niż „tylko” pensję firma najczęściej 
osiąga korzyści, które można podsumować w trzech punktach:

» niższe koszty – szybki i bezproblemowy dostęp do lekarzy umożliwia 
wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia, co z kolei skraca 
okres niezdolności Pracownika do pracy oraz ogranicza występowanie 
wśród Pracowników chorób zawodowych, co może wpływać 
na obniżenie wysokości odszkodowań wypłacanych przez Pracodawcę 
z tego tytułu

» wyższa wydajność – uczestnicy programów zdrowotnych rzadziej 
opuszczają pracę i mają lepsze wyniki niż osoby na tych samych 
stanowiskach, które nie uczestniczą w tych programach

» wyższe morale – pracownicy odczuwają większą dumę z pracy 
w firmie, która dba o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin, 
co przekłada się na większą energię wkładaną w pracę (pracownicy 
nie będą mieli ochoty rozglądać się za inną posadą).
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Dla firmy:     
Osoba prowadząca:  
      Niezależny Partner S7 Medical Company
Dane kontaktowe:  
Oferta Ważna do:   

OFERTA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA:
ZABEZPIECZ SIĘ 
Z PAKIETEM MEDYCZNYM SIGNUM

Zastanów się:

- jak ważne jest dla Ciebie zdrowie Twoje, twoich bliskich 
 i pracowników
- ile dla Ciebie znaczy szybki dostęp do prywatnej 
 opieki medycznej
- jak duże ma znaczenie możliwość korzystania ze świadczeń 
 w 1000 placówkach medycznych w całej Polsce
 … i skontaktuj się z nami!

Zapewniamy:
»  produkt
»  wsparcie, czyli:
»  opiekuna umowy
»  materiały z produktu 
 dla współpracowników: prezentacja
»  opcjonalnie: szkolenia online / offline.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: www.omsignum.pl

LEO 1973 43-400 Cieszyn ul. Ks. Janusza 6
Grzegorz Wolski

g.wolski@medicals7.pl
2014-12-31


