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AGEL PLUS PLATINUM

AGEL PLUS PLATINUM je PRÉMIOVÝ produkt privátní zdravotní péče. Zahrnuje 
všechna vyšetření potřebná ke zjištění komplexního obrazu aktuálního zdravotního 
stavu klienta, program maximální prevence, maximální pohodlí při hospitalizaci, 
pravidelný informační servis, bonus pro cestovatele a mnoho dalších služeb. 

 
 

Co získáte s produktem AGEL PLUS PLATINUM

• Garance zajištění termínu návštěvy dle individuálních potřeb klienta
• Služby koordinátora péče, organizace služeb s minimalizací časových ztrát – objednání na čas  

s minimální čekací dobou na vyšetření
• Připomenutí termínu vyšetření formou SMS  

• Tým zkušených a kvalitních odborníků
• Možnost registrace (praktický lékař – ordinace privátní zdravotní péče, pediatr, gynekolog)
• Registrace klienta v ordinaci AGEL PLUS, pravidelný kontakt s klientem
• Možnost konzultace zdravotního stavu po telefonu v ordinačních hodinách s lékařem ordinace AGEL PLUS 
• Preventivní prohlídka ke zhodnocení aktuálního zdravotního stavu EXCLUSIVE s vypracováním podrobné závěrečné zprávy 

včetně CD se záznamem zobrazovacích vyšetření 1x ročně 
• Pohodlné odběry pro laboratorní účely v ordinaci privátní zdravotní péče 
• Stanovení CRP v ordinaci privátní zdravotní péče v případě akutního infektu zdarma 
• Očkování proti chřipce 1x ročně zdarma 
• Poukázka na vitamíny dle vlastního výběru v naší lékárně v hodnotě 500,-Kč
• Zdarma 30 min. konzultace v oblasti cestovní medicíny a očkování  

(zajišťováno smluvním partnerem AVENIER)
• Výpis ze zdravotnické dokumentace jednou ročně zdarma (u registrovaných klientů)
• Potvrzení na řidičský, zbrojní, potravinářský průkaz zdarma (u registrovaných klientů)
• Zákaznická karta do LÉKÁRNY AGEL 
• Pohodlné parkování v areálu nemocnice
• Možnost využití zdravotnických zařízení v rámci Středomoravské nemocniční a.s. a AGEL a.s.
• Zdarma nadstandardní pokoj v případě plánované hospitalizace ve zdravotnických zařízeních  

Středomoravská nemocniční a.s. a AGEL a.s. (5 dnů v jednom průběžném roce)
• Možnost ošetření ve stomatologické ambulanci (externí partner programu AGEL PLUS)

AGELPLUS PLATINUM


