
MEDIPE CLINIC

KOSZT 40%

Cena po refundacji 15% 995 zł

WAGA LECZ SIĘ ZA GRANICĄ

Badanie nt. możliwości leczenia zaćmy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm pośredniczących 
Wyniki obliczone w oparciu o średnią ważoną (kolumna 'Waga'). Ocena poszczególnych kryteriów w skali od 1 do 5

ONE DAY CLINIC

999 zł 799 zł

Kwota wpłacana przez klienta 15% 995 zł 3 109 zł 799 zł

Konieczność korzystania z pośrednictwa
firm pożyczkowych 15% nie nie nie

Możliwość sfinansowania całkowitych
kosztów organizacji 20% tak nie tak

Minimalny możliwy wkład pacjenta 25% 0 zł 3 109 zł 0 zł

Transport w cenie 10% tak tak tak

KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY 25%

Transport 12,5% tak

Opieka polskojęzycznego
personelu/tłumacza 12,5% tak

Badania kwalifikacyjne przed zabiegiem 12,5% tak tak tak

tak tak

tak tak

Badania kontrolne po zabiegu 12,5% tak tak tak

OPTEGRA/LEXUM

4,91 3,24 3,77 3,28

699 zł

699 zł

tak

nie

699 zł

tak (tylko Kraków i Wrocław)

tak

tak

tak (tylko Kraków i Wrocław)

DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI 10%

Bespośredni kontakt w biurze
stacjonarnym 40% tak

Kontakt telefoniczny 40% tak

Czas oczekiwania na połączenie 20% 10 sekund
3 krotna próba nawiązania
połączenia 1 minuta

tak tak

tak nie

12 minuty

tak

tak

tak

Leki do zastosowania po zabiegu 12,5% tak

Tłumaczenie dokumentacji medycznej 12,5% tak

Przygotowanie wniosku do NFZ w cenie
oraz kompletowanie dokumentacji 12,5% tak tak tak

tak tak

tak tak

Rozliczenie z NFZ w imieniu klienta
w cenie 12,5% tak nie tak

tak

tak

tak

tak

USŁUGI DODATKOWE 15%

Pakiet gwarancyjny (gwarancja zwrotu
środków/przełożenia terminu
w przypadku nie zakwalifikowania
do wykonania zabiegu)

50% tak (dodatkowa opłata 14,95 zł)

Transport z miejsca zamieszkania
pacjenta 25%

tak (do 30 km od miejsca startu
trasy - dodatkowo płatny)

Możliwość rozłożenia kosztów na raty 25% tak tak tak

tak, jeśli pacjent mieszka
w pobliżu trasy przejazdu busa

tak, jeśli z jednego miejsca
wyjeżdża większa grupa

Tak, ale pacjent ponosi koszt
badań wstępnych - 140 zł
i transportu

nie (możliwość
przełożenia terminu)

tak

nie

Tak (pacjent ponisi koszty
badań wstępnych)

JAKOŚĆ USŁUG 10%

Kontakt z konsultantem 25%
wysoka kompetencja i uprzejmość
pracowników, wysokie
zaangażowanie obsługi,
elastyczność rozwiązań. 

Czas realizacji (termin od pierwszego
kontaktu do zabiegu) 50% 4 dni

Kompleksowa obsługa przez
dedykowanego opiekuna pacjenta 25% tak nie częściowo

5 dni ponad 10 dni

wysoka kompetencja i uprzejmość
pracowników, wysokie
zaangażowanie obsługi,
brak elastyczności rozwiązań. 

kompetentna obsługa i uprzejmi
pracownicy, ale mało elastyczni
i natarczywi. 

częściowo

2-3 tygodnie

Kompetentna obsługa, mało
zaangażowana i nieelastyczna
w kwestii potrzeb pacjenta

WAGA


