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WNIOSEK O REFUNDACJĘ 

Dane osoby wnioskującej o refundację 

Nazwisko*: ____________________________________________________________________ Imię*:                 _________________________________________________________________

PESEL*: ______________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________________________ 

Data urodzenia: _________________________________________________________________ 

Telefon komórkowy: ______________________________________________________________ 

E-mail*: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nazwa Firmy*: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres do korespondencji*: 

Ulica: _________________________________________________________________________ 

Miejscowość: ___________________________________________________________________ 

Nr domu: ______________________ Nr mieszkania:___________________________________ 

Kod pocztowy: _______-__________ Poczta: _________________________________________ 

Dane Osoby uprawnionej do Refundacji (jeśli inne niż dane osoby wnioskującej)

Nazwisko*: ____________________________________________________________________ Imię*: _________________________________________________________________________

Nr karty: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PESEL*: ______________________________________________________________________ Data urodzenia: _________________________________________________________________ 

Nazwa Firmy :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dane dotyczące wykonanych świadczeń zdrowotnych 

Lp. Nazwa świadczenia 
Data wykonania 

świadczenia 
Kwota Nr faktury 

Kwota refundacji 
(wypełnia LUX MED) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Powód skorzystania ze świadczenia poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dane do wypłaty 

Przelew bankowy na rachunek: 

Bank/Oddział: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Właściciel: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr rachunku: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________ 

data 

_____________________________________________ 

miejscowość 

______________________________________________ 

Podpis

Załączniki: 

1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacje dodatkowe: 

1. W Polach „Dane osoby wnioskującej o refundację” prosimy wpisać dane osoby, która skorzystała ze świadczeń; a w przypadku dzieci do lat 18 – dane rodzica lub opiekuna. Minimalne dane jakie 

powinny zostać podane we wniosku zostały oznaczone gwiazdką. 

2. Pola „Dane Osoby uprawnionej do refundacji (jeśli inne niż dane osoby wnioskującej)”prosimy o uzupełnienie wówczas, gdy osobą korzystającą z refundacji jest dziecko do 18 rż, a w danych 

osoby wnioskującej wskazane zostały dane rodzica lub opiekuna. Minimalne dane jakie powinny zostać podane we wniosku zostały oznaczone gwiazdką. 

3. W tabeli „Dane dotyczące wykonanych świadczeń zdrowotnych” prosimy podać nazwy wykonanych usług oraz ich cenę. W przypadku, gdy świadczeniem była konsultacja lekarska w tabeli 

należy wpisać nazwę specjalizacji lekarskiej, natomiast gdy świadczeniem było badanie, należy wpisać nazwę wykonanego badania. 

4. W części „Dane do wypłaty” prosimy podać numer rachunku, na który ma być dokonany zwrot kosztów w drodze refundacji.  

5. Prosimy pamiętać o podpisaniu Wniosku. 

6. Do Wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT lub rachunków wystawione na osobę fizyczną (osobę korzystającą ze świadczeń dane rodzica lub opiekuna) wraz ze specyfikacją wykonanych 

świadczeń, o której mowa w Regulaminie. Prosimy pamiętać, że nie dokonujemy zwrotów na podstawie paragonów fiskalnych. 

7. Wypełniony Wniosek wraz z kompletem dokumentów prosimy przesłać w ciągu 3 miesięcy od skorzystania ze świadczenia na adres: 

 

LUX MED Sp. z o.o. 

Dział Administrowania Kontraktami 

Sekcja Rozliczeń 

ul. Postępu 21c, 02-676 Warszawa 

Z dopiskiem: Refundacja 

 

 


