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 Opieka Medyczna SIGNUM  

 
 

 

Dowiedz się, jak możesz skutecznie dbać o zdrowie 

swoje i swojej rodziny. 

 

Poznaj pakiety medyczne SIGNUM: 

» dla firm: pracowników, współpracowników i ich rodzin 

» które umożliwiają szybki i nieograniczony dostęp do 

podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej 

» tj. lekarzy, lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, 

badań laboratoryjnych, szczepień, rehabilitacji, transportu, 

zabiegów jednego dnia i wielu innych usług 

» w sieci 1000 prywatnych placówek medycznych na terenie 

całej Polski. 
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 S7 Sp. z o.o. 

 

S7 sp. z o.o. od 2008 r. realizuje dla klientów indywidualnych i 

biznesowych świadczenia medyczne w formie pakietów w 1000 

prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski. 
 

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. 
 

Jesteśmy członkiem prestiżowej organizacji biznesowej Business Centre Club 
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 Publiczna służba zdrowia - PROBLEMY  

 

 

 Jakie problemy mają pacjenci leczący się przez NFZ? 
 1. Problem z dostaniem się do kolejki. Żeby dostać się do kolejki, 

zarejestrować się. Co się okazuje? Że często nawet jak już 
dostaniesz się do kolejki to gdzieś brakuje tego numerka i dzisiaj już 
cię nie przyjmą. To jest pierwszy problem ludzi 
 

 2. Lekarze nie kierują do specjalistów. Dlaczego? Bo system jest 
tak skonstruowany, że lekarz dostanie pieniądze w całości tylko 
wtedy gdy nie skieruje do specjalisty. A kiedy skieruje do specjalisty 
to mu zabierają 70% tego wynagrodzenia z tego jednego klienta. 
Czyli lekarze nie kierują do specjalistów. 
 

 3. Na specjalistę trzeba poczekać do kilku lat od kilku miesięcy.  
Czyli kilka miesięcy trzeba poczekać, żeby dostać się do lekarza 
specjalisty, a jeżeli ktoś jest bardzo chory to może nie doczekać. 
Czyli państwowa służba zdrowia jest mitem bo i tak idziemy do 
specjalisty prywatnie i tak płacimy prywatnie za każdą wizytę. 

 

Praktycznie 100% ludzi jest niezadowolonych z publicznej służby zdrowia… 
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 Prywatna służba zdrowia - PROBLEMY  

 

 Jakie problemy mają pacjenci leczący się prywatnie? 

 1. Płacisz średnio 150, między 100 a 300 zł za wizytę. Lekarz kieruje 
cię na badania ogólne i z tymi badaniami znowu idziesz do lekarza i 
płacisz, on cię kieruję do specjalisty i znowu płacisz, specjalista 
kieruje cię na badania i wracasz z nimi i masz dopiero diagnozę i 
leczenie, potrzebujesz 6-7 wizyt żeby się wyleczyć. 

 
 2. Nawet jak płacisz nigdy nie masz gwarancji że będzie to dobry 

lekarz. Najlepiej byłoby pójść do 2,3 lekarzy skonsultować tą 
diagnozę, więc za każdym krokiem płacisz, żeby mieć pewność, że to 
co oni mówią jest prawda. Jak ludzie zarabiają 1500-2000 zł to nie 
stać ich na to żeby leczyć się prywatnie. 

 
 3. Brak kompleksowości. Co to znaczy? Zachorowałeś i chcesz iść do 

lekarza i co robisz? Prawdopodobnie dzwonisz po znajomych albo 
szukasz w Internecie lekarza. Szukasz, znalazłeś i pytasz się czy są 
wolne terminy tak, nie i na kiedy. Czasami nie możesz się 
zarejestrować w krótkim czasie. 

 

Płatność za każdą wizytę, a leczenie składa się z wielu wizyt … 
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PAKIETY MEDYCZNE  
to alternatywa  

dla publicznej i prywatnej 
służby zdrowia 
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 Co to jest pakiet medyczny 

 

  
 

Z pakietem medycznym 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. 
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 Jak działa pakiet medyczny OM SIGNUM 

 

Wystarczą trzy kroki:        

1. Dzwonisz o dowolnej porze dnia na Infolinię Medyczną 

2. Umawiasz się na wizytę, badanie lub zabieg w dogodnym terminie i placówce 

3. Korzystasz z usług w wyznaczonym terminie - szybko, bez kolejek i zbędnych formalności. 
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 Pakiety medyczne Opieki Medycznej SIGNUM  

 
Da firm: 

 5 pakietów usług medycznych ze zwiększającą się ilością świadczeń medycznych: lekarzy, lekarzy specjalistów, 

badań w pakiecie (do wyboru pakiet: pomarańczowy, niebieski, srebrny, złoty lub platynowy) 

 każdy z pakietów do wyboru w wersji: pojedynczej, partnerskiej i rodzinnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet srebrny - optymalna zakres świadczeń medycznych i pewna ochrona zdrowia.. 

 
 

Zobacz:  
- jakie są pakiety medyczne >>  
- zestawienie lekarzy i usług w pakietach medycznych >> 
  

http://omsignum.pl/opieka-medyczna/
http://online.s7mc.com/document/downloadfile?id=17
http://online.s7mc.com/document/downloadfile?id=17
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Zobacz: lista 1000 placówek medycznych w Polsce >> 

 Gdzie można korzystać 

 

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!  

 

Ilość placówek w poszczególnych województwach: 

 

ŁÓDZKIE 38 placówek, PODKARPACKIE 70 placówek, ŚWIĘTOKRZYSKIE 
21 placówek, KUJAWSKO-POMORSKIE 47 placówek, MAŁOPOLSKIE 89 
placówki, PODLASKIE 18 placówek, LUBUSKIE 42 placówki, 
ZACHODNIO-POMORSKIE 67 placówek, MAZOWIECKIE 116 placówek, 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 70 placówek, OPOLSKIE 20 placówek, 
POMORSKIE 90 placówek, WIELKOPOLSKIE 127 placówek, ŚLĄSKIE 90 
placówek, LUBELSKIE 49 placówek, DOLNOŚLĄSKIE 110 placówek. 
. 

 

http://omsignum.pl/placowki/
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 Jak wygląda oferta pakietów medycznych? 

 

 

Pakiety medyczne OM SIGNUM: 

» ceny zaczynają się od 49 zł miesięcznie za cały pakiet (porównywalnie z ubezpieczeniem grupowym)  

» 6 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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 Co proponujemy? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAKIET GRAFITOWY 

indywidualny partnerski rodzinny 

79 zł/mc 158 zł/mc 198 zł/mc 
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 Co proponujemy? 

 

 

   Ceny pozostałych pakietów OM SIGNUM w ofercie dla firm: 
 
 

PAKIET 
POMARAŃCZOWY 

PAKIET NIEBIESKI PAKIET SREBRNY PAKIET ZŁOTY PAKIET PLATYNOWY 

Pakiet pojedynczy 
49 zł 

Pakiet pojedynczy 
59 zł 

 

Pakiet pojedynczy 
69 zł 

 

Pakiet pojedynczy 
99 zł 

 

Pakiet pojedynczy 
139 zł 

 Pakiet partnerski 
98 zł 

Pakiet partnerski 
118 zł 

Pakiet partnerski 
138 zł 

Pakiet partnerski 
198 zł 

Pakiet partnerski 
278 zł 

 Pakiet rodzinny 
123 zł 

Pakiet rodzinny 
148 zł 

Pakiet rodzinny 
173 zł 

Pakiet rodzinny 
248 zł 

Pakiet rodzinny 
348 zł 

 
 Wariant Partnerski obejmuje współmałżonka/partnera lub jedno dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia 
 Wariant Rodzinny obejmuje współmałżonka/partnera oraz ich wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia  
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 Średnie ceny wizyt i czas oczekiwania 

 
 
 

ŚREDNIE CENY WIZYT PRYWATNYCH  

 

» Średnia cena wizyty u kardiologa  150 zł 

» Średnia cena wizyty u okulisty 150 zł 

» Średnia cena wizyty u endokrynologa 100 zł 

» Średnia cena wizyty u ginekologa 100 zł 

» Średnia cena wizyty u alergologa 150 zł 

» Minimalna cena konsultacji profesorskiej 250 zł 

» Średnia cena rezonansu magnetycznego  500 zł 

» Minimalna cena wizyty domowej internisty 100 zł 

» Średnia cena testów płatkowych u alergologa 280 zł 

» Średnia cena USG stawów 130zł 

 
 

CZAS OCZEWKIWANIA - NFZ 
 
» 3 lata oczekiwania na wizytę do endokrynologa we 

Wrocławiu 
» 10 miesięcy oczekiwania na zabieg koronarografii  

w Katowicach 
» 13 miesięcy oczekiwania na wizytę u kardiologa  

w Białymstoku 
» 6 miesięcy oczekiwania na rezonans magnetyczny  

w Gdańsku 
» 3,5 roku czas oczekiwania na zabieg usunięcia 

żylaków w Koszalinie 
» 7 miesięcy oczekiwania na wizytę u nefrologa  

w Warszawie 
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„Bezpłatna służba zdrowia 
to mit. W 2008 roku każdy 
Polak do leczenia dopłacił 
średnio 737 zł.”                                                                                                                                                                                                              
źródło:  Money.pl 
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 Korzyści z pakietów dla pracowników   

 
 

 

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  

 
 
 



 

   
  

 

 
|Copyright © 2014  |   S7 sp. z o.o.  |   Opieka Medyczna SIGNUM 

 Korzyści z pakietów dla firmy 

 

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 

 

BADANIA POTWIERDZAJĄ! 

Dla 61 % respondentów najważniejszym benefitem pozapłacowym jest abonamentowa opieka medyczna! 
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Niezawodna opieka medyczna  
już za 2 zł dziennie! 

 

Zabezpiecz zdrowie Twoje i Twojej rodziny, zdrowie pracowników, współpracowników i ich rodzin! 
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 Propozycja 

 

Proponujemy Ci dzisiaj, teraz:  
o pakiety medyczne 
o dla Twojej rodziny/ Twojego partnera(-ki)/dla Ciebie 
o z nielimitowanym dostępem do lekarzy, lekarzy 

specjalistów, do badań 
 
» dzięki którym będzie możliwe: 

o umówienie się telefoniczne 
o do dobrej placówki, dobrego lekarza, lekarza specjalisty, 

na badania 
o szybko: za klika dni lub nawet dzisiaj 
o skutecznie: tyle wizyt, tyle badań ile potrzebujesz do 

wyleczenia 
o korzystnie: dostęp do lekarzy, lekarzy specjalistów, do 

badań w cenie jednej miesięcznej opłaty 
 

» już od dzisiaj do 55% taniej 
i z pakietu medycznego będzie można korzystać już od 1-
ego dnia kolejnego miesiąca!            
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 Opinie klientów 

 

   Poznaj opinie posiadaczy pakietów OM SIGNUM 
 

Agata, lat 39 Jarocin [Pakiet platynowy] 
Najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i świadczenie usług na najwyższym poziomie. Zakres, który 
zagwarantowany jest w Pakiecie Platynowym w pełni mnie satysfakcjonuje i sprawia, że moja kondycja 
zdrowotna jest bez zarzutów. Ważna jest dla mnie nie tylko profilaktyka, ale również zabiegi rehabilitacyjne. Z 
tego względu wybrałam taką prestiżową opcję, jaką jest Opieka Medyczna SIGNUM. 
 

Mariusz z Bochni [Pakiet Złoty] 
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Złotego Pakietu Opieki Medycznej SIGNUM. W ramach 
pakietu mogę wybierać dowolne placówki medyczne z bogatą ofertą lekarzy specjalistów. Czas oczekiwania na 
wizytę u specjalisty bez stosownych skierowań trwa kilka dni. W pakiecie mam możliwość skorzystania z 
trudnodostępnych badań: rezonansu magnetycznego, tomografii. Dla mnie ważnym aspektem pakietu są 
całodobowe wizyty domowe, dające mi poczucie bezpieczeństwa 24 godziny na dobę.  Skorzystałem z kilku wizyt 
u specjalistów i jestem pozytywnie zaskoczony jakością obsługi, szybką dostępnością usługi oraz oszczędnością. 
Dotychczas za wizytę u specjalisty płaciłem około 150 zł i na jednej wizycie sprawa się nie kończyła. Rekomenduję 
ten pakiet szczególnie osobom z większymi wymaganiami i potrzebą poczucia bezpieczeństwa. 
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 Opinie klientów 

 
 

Rafał, 29 lat, Ruda Śląska [Pakiet Pomarańczowy] 
Skorzystałem z Opieki Medycznej SIGNUM – wystarczył jeden telefon, aby w ciągu kilku minut umówić wizytę do 
specjalisty w dogodnej dla mnie godzinie. Jestem przedsiębiorcą i jest to dla mnie ważne, że pierwszy raz to lekarz 
dostosował się do mojego czasu. Taka forma opieki medycznej pozwoli mi także na profilaktykę zdrowotną. 
Polecam każdemu, kto ceni sobie bezpieczeństwo, czas i zdrowie 
 

Adam, 35 lat , Lubin [Pakiet Srebrny, rodzinny] 
Skorzystałem z Opieki Medycznej SIGNUM – wystarczył jeden telefon, aby w ciągu kilku minut umówić wizytę do 
specjalisty w dogodnej dla mnie godzinie. Jestem przedsiębiorcą i jest to dla mnie ważne, że pierwszy raz to lekarz 
dostosował się do mojego czasu. Taka forma opieki medycznej pozwoli mi także na profilaktykę mojego zdrowia 
 i mojej rodziny. Polecam każdemu, kto ceni sobie bezpieczeństwo czas i zdrowie swoje i swoich najbliższych.  
 

Jerzy, FAMEKS, pakiety firmowe 
Jako właściciel firmy, zwracam uwagę również na zdrowie pracowników, dlatego zdecydowałem się na zakup 
pakietów dla nich i dla ich rodzin. Jestem zadowolony z dokonanego wyboru ze względu na jakość świadczonych 
usług medycznych w terminach priorytetowych na tak korzystnych warunkach cenowych. Polecam innym firmom 
taki sposób dodatkowego wynagradzania pracowników za efektywną pracę, co przekłada się również na ich 
motywację. 
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 Wybierz pakiet medyczny SIGNUM 

 

Zabezpiecz się z pakietem medycznym OM SIGNUM! 
 

Zastanów się: 
 
- jak ważne jest dla Ciebie zdrowie Twoje i Twoich bliskich 
- 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… 
 
podejmij decyzję jak najszybciej, aby już od 1 korzystać ze 
pakietu usług medycznych 
 

…  i skontaktuj się z nami. 
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 Kontakt 

 

 

Skontaktuj się w sprawie oferty 
 
Tylko w ramach Twojej firmy, możesz mieć to w wyjątkowo korzystnej 
cenie, dla siebie i swojej rodziny.   
 
Jeżeli potrzebujesz informacji na temat pakietów, placówek, itp. to 
napisz lub zadzwoń:  
 
……………………………………………………………………….. 

Opieka Medyczna SIGNUM 

Tel. :  

Mail:   

--------------------------------------------------------- 

 

S7 sp. z o.o. | Opieka Medyczna SIGNUM,  

pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław 

 

mailto:j.kowalski@omsignum.pl

