
Prywatna opieka medyczna 
dla pracowników i ich rodzin
PZU U LEKARZA  
GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE  
I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S 

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

PROPOZYCJA DLA: {NAZWA FIRMY}PROPOZYCJA DLA FIRMY:  ZWIĄZEK ZAWODOWY FILMOWCÓW
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zapewnimy dostęp do 35 rodzajów konsultacji 
ambulatoryjnych, szerokiej gamy badań 
diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych,

nie wymagamy skierowań na konsultacje 
ambulatoryjne, honorujemy skierowania 
na badania diagnostyczne wydane przez  
lekarzy spoza sieci PZU,

przed przystąpieniem do ubezpieczenia  
nie wymagamy informacji o stanie zdrowia,

wizyty z zakresu chorób wewnętrznych (interny) 
i pediatrii umawiamy w ciągu maksymalnie 2 dni 
roboczych, a na pozostałe konsultacje 
ambulatoryjne – w ciągu 5 dni roboczych,

mamy placówki medyczne w blisko 600 miastach 
w całej Polsce,

konsultanci naszej infolinii są dostępni  
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

stosujemy tylko 3 wyłączenia odpowiedzialności, 
które dotyczą leczenia niepłodności, uzależnień 
i wad wrodzonych.

Dzięki prywatnej opiece 
medycznej w PZU 
możesz jeszcze lepiej 
zadbać o siebie i swoich 
bliskich
Poznaj ubezpieczenie PZU U Lekarza, dzięki któremu 
pracownicy i ich bliscy mogą korzystać z prywatnej 
opieki medycznej na terenie całej Polski – w pobliżu 
miejsca zamieszkania, a także na wakacjach czy w podróży 
służbowej.

To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią czas, komfort 
oraz poczucie bezpieczeństwa.
Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj się, jak łatwo 
zadbać o zdrowie z PZU:

Ograniczenie absencji chorobowych 
pracowników – profesjonalna pomoc specjalisty 
oraz szybki dostęp do usług medycznych mogą 
pomóc skrócić okres zwolnienia.

Budowanie wizerunku nowoczesnego 
pracodawcy, który dba o życie i zdrowie swoich 
pracowników. 

Świadczenia pozapłacowe pomagają zwiększyć 
atrakcyjność miejsca pracy i zyskać lojalność 
pracowników.

Prywatna opieka medyczna to jeden z najbardziej 
pożądanych benefitów pracowniczych (według 
raportu Sedlak&Sedlak – Świadczenia dodatkowe 
w oczach pracowników w 2021 roku).

Korzyści dla pracodawcy
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Propozycja nr: ZAKRES

INTRO STANDARD KOMFORT
KOMFORT 

PLUS
OPTIMUM

PAKIET

INDYWIDUALNY
(pracownik)

RODZINNY 
(pracownik + małżonek/partner życiowy + dzieci)

PARTNERSKI 
(pracownik + 1 osoba: małżonek/partner życiowy albo dziecko) 

UBEZPIECZENIA 
DODATKOWE

Doraźna Ochrona Medyczna 
Pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce 
w domu (np. transport medyczny, wizyta lekarza, pielęgniarki), 
pomoc w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, który wydarzył się w domu, bądź nagłego 
zachorowania (np. zorganizowanie opieki nad dziećmi  
do 15. roku życia, wizyta pielęgniarki po wypisaniu ze szpitala).

Leczenie specjalistyczne
Wsparcie finansowe w razie chemioterapii albo radioterapii, 
terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/
defibrylatora, wszczepienia rozrusznika serca lub ablacji.

PZU U Lekarza
Do wyboru masz różne zakresy. Wybierz ten, który spełnia Twoje oczekiwania

ŚWIADCZENIA INTRO STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM

konsultacje ambulatoryjne 
bez limitu  

19 rodzajów 
konsultacji

ze zniżką 50%

16 rodzajów 
konsultacji 

– bezpłatnie

25 rodzajów 
konsultacji 

– bezpłatnie

29 rodzajów 
konsultacji 

– bezpłatnie

33 rodzaje 
konsultacji 

– bezpłatnie

konsultacje ambulatoryjne 
4 razy w roku

– – – 1 rodzaj konsultacji 2 rodzaje konsultacji

badania diagnostyczne 
bez limitu

– 22 rodzaje badań 173 rodzaje badań 309 rodzajów badań 378 rodzajów badań 

badania diagnostyczne  

ze zniżką, bez limitu

91 rodzajów badań  

ze zniżką 20%

118 rodzajów badań  

ze zniżką 15%

118 rodzajów badań  

ze zniżką 15%
– –

badania i zabiegi ambulatoryjne
bez limitu 

–
29 badań  

lub zabiegów
29 badań  

lub zabiegów
29 badań  

lub zabiegów
29 badań  

lub zabiegów

wizyty domowe – – 2 wizyty rocznie 4 wizyty rocznie 4 wizyty rocznie

szczepienia ochronne – –
grypa sezonowa, 

tężec
grypa sezonowa, 

tężec

grypa sezonowa, 
tężec, WZW 

typu A i B

rehabilitacja ambulatoryjna – – – – 30 zabiegów rocznie

przegląd stomatologiczny raz w roku raz w roku raz w roku raz w roku raz w roku

stomatologia zachowawcza
bez limitu

20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki

 
Propozycja ubezpieczenia (poza zakresem Intro) obejmuje również usługę refundacji. To zwrot kosztów za usługi objęte zakresem ubezpieczenia, z których pacjent 

skorzysta w placówkach medycznych poza siecią PZU. Zwrot realizujemy maksymalnie do kwoty wskazanej w fakturze, ale nie wyższej niż określona dla danej 

usługi medycznej w załączonym do umowy „Cenniku świadczeń zdrowotnych”. 

PROPOZYCJA DLA 

Liczba kobiet:                        Liczba mężczyzn:  

Propozycja ważna do: Propozycja dla grupy minimum <x> pracowników. 

Składka za wybrany pakiet zawiera opłatę za ubezpieczenie na życie  
– 0,25 zł miesięcznie (suma ubezpieczenia = 100 zł).

Propozycja nr: 5088538-1 ZAKRES

STANDARD KOMFORT
KOMFORT

PLUS
OPTIMUM

PAKIET

INDYWIDUALNY
(pracownik)

29,00 zł 57,50 zł 91,50 zł 138,50 zł

RODZINNY
(pracownik + małżonek/partner życiowy + dzieci)

86,50 zł 172,00 zł 274,00 zł 415,00 zł

PARTNERSKI
(pracownik + 1 osoba: małżonek/partner życiowy albo dziecko)

57,75 zł 114,75 zł 182,75 zł 276,75 zł

Propozycja dla grupy minimum 313 pracowników (bez zakresu Intro)

Składka za wybrany pakiet zawiera opłatę za ubezpieczenie na życie
– 25 gr miesięcznie (Suma Ubezpieczenia = 100 zł).

Propozycja ważna do: 28.02.2023 r.

PROPOZYCJA DLA:  ZWIĄZEK ZAWODOWY FILMOWCÓW

Liczba kobiet: 374 Liczba mężczyzn: 666
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NA WIZYTĘ U LEKARZA UMAWIAMY ZA POŚREDNICTWEM:

KONSULTACJE AMBULATORYJNE DOSTĘPNE  
W RAMACH ZAKRESÓW

KONSULTACJE AMBULATORYJNE 
Z ZAKRESU IN
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medycyny rodzinnej  
(lekarz rodzinny) 

−50% –

pediatrii −50% –

chorób wewnętrznych (interny)  −50% –

alergologii −50%

chirurgii ogólnej −50%

dermatologii −50%

diabetologii −50%

endokrynologii −50%

gastroenterologii −50%

ginekologii i położnictwa −50%

kardiologii −50%

nefrologii −50%

neurologii −50%

okulistyki −50%

ortopedii −50%

reumatologii −50%

urologii −50%

otolaryngologii −50%

pulmonologii −50%

hepatologii – –

anestezjologii – –

audiologii – –

chirurgii onkologicznej – –

hematologii – –

onkologii – –

chorób zakaźnych – – –

neurochirurgii – – –

radiologii – – –

wenerologii – – –

psychiatrii (4 wizyty w roku) – – –

proktologii – – – –

chirurgii naczyniowej – – – –

rehabilitacji – – – –

traumatologii – – – –

psychologii (4 wizyty w roku  
– limit łączny na konsultacje z zakresu 
psychologii i psychiatrii)

– – – –

BADANIA DOSTĘPNE W RAMACH ZAKRESÓW
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BADANIA DIAGNOSTYCZNE

biochemiczne −20% <–> <–>

serologiczne i immunologiczne −20% <–> <–>

hormonalne −20% −15% <–>

bakteriologiczne −20%

moczu −20%

cytologiczne wymazu z szyjki macicy −20%

USG −20% <–> <–>

hematologiczne i układu krzepnięcia – –

kału – –

biopsja cienkoigłowa tarczycy – −15% −15%

skórne testy alergiczne – −15% −15%

radiologia – −15% <–>

TK i NMR – −15% −15%

endoskopia – −15% −15%

czynnościowe (EKG, EMG, 
spirometria) 

– <–> <–>

markery nowotworowe – – – –

Legenda:

  dostępne w zakresie

–  niedostępne w zakresie

−15% – ze zniżką 15%

<–> bezpłatne lub ze zniżką 15% 

−20% – ze zniżką 20%

−50% – ze zniżką 50%

BADANIA I ZABIEGI DOSTĘPNE W RAMACH ZAKRESÓW

Zakres: {nazwa.zakresu} 
zapewnia badania i zabiegi ambulatoryjne: 
• pielęgniarskie (np. pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi),
• ogólnolekarskie (np. opatrzenie urazów, usunięcie kleszcza),
• alergologiczne (np. odczulanie – bez kosztu leków),
• chirurgiczne (np. szycie rany, zdjęcie szwów), 
• ginekologiczne (np. pobranie materiału do cytologii),
• okulistyczne (np. usunięcie ciała obcego z oka),
• otolaryngologiczne (np. płukanie uszu).

serwisu mojePZU: na stronie moje.pzu.pl  
lub w aplikacji mobilnej mojePZU  
(pobierz ją z App Store lub Google Play)

całodobowej infolinii PZU Zdrowie  
pod numerem 801 405 905 lub 22 505 15 48  
(opłata zgodna z taryfą operatora)
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Konsultacje 
telemedyczne
Zapewniamy konsultacje telemedyczne,  
realizowane bez skierowań.

  Konsultacje z zakresu chorób wewnętrznych 
(interny) i pediatrii dostępne są przez 24/7.  
Natomiast pozostałe konsultacje w dni robocze  
w godzinach: 7:00–22:00.

  Konsultacje telemedyczne obejmują 
w szczególności wywiad, zlecenie podstawowych 
badań, które ułatwią wstępną diagnostykę 
lub umożliwią kontrolę nad chorobami przewlekłymi.

    Konsultacje przeprowadzane są w formie telefonicznej, 
czatu, video czatu.

  W ramach telekonsultacji lekarz może omówić wyniki badań, wystawić e-receptę, a także zwolnienie lekarskie.

Jak to działa?

  Pracownik przed rozpoczęciem konsultacji akceptuje regulamin Dostawcy Telemedycznego. Usługę można zamówić 
za pośrednictwem serwisu mojePZU lub poprzez Infolinię pod numerem 801 405 905 (opłata zgodna z taryfą 
operatora).

KONSULTACJE TELEMEDYCZNE Z ZAKRESU STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM

pediatrii –

chorób wewnętrznych (interny)  –

alergologii

chirurgii ogólnej

dermatologii

diabetologii

endokrynologii

ginekologii i położnictwa 

kardiologii

nefrologii

neurologii

ortopedii

urologii

pulmonologii

onkologii –

neurochirurgii – –

psychologii (4 wizyty rocznie dla telekonsultacji i konsultacji 
ambulatoryjnych)

– – –
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Przegląd zdrowia po przechorowaniu COVID-19

W ramach ubezpieczenia PZU U Lekarza zapewniamy konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, które pozwolą 
ocenić stan zdrowia po zakażeniu SARS-CoV-2 i wcześnie wykryć ewentualne następstwa choroby.

Najczęstsze powikłania po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2:

Zaburzenia układu oddechowego,  
w tym przewlekły kaszel, duszność  
i zwłóknieniowa choroba płuc.

Problemy neurologiczne, takie jak  
utrzymywanie się zaburzeń smaku i węchu, 
kłopoty z pamięcią i koncentracją.

Zmiany sercowo-naczyniowe, 
m.in. niewydolność serca, nadciśnienie,  
zakrzepy żylne.

Zły stan psychiczny, depresja, 
stany lękowe i zaburzenia snu.

Przykłady usług medycznych, z których mogą skorzystać nasi Klienci po przebyciu COVID-19:

Konsultacje ambulatoryjne
W związku z tym, że problemy z układem oddechowym i sercowo-
naczyniowym to najczęstsze długofalowe skutki COVID-19, zapewniamy 
naszym klientom nielimitowane konsultacje m.in. u kardiologa 
i pulmonologa.

Badania laboratoryjne
Z naszym ubezpieczeniem możesz bezpłatnie i szybko wykonać 
najczęściej zlecane ozdrowieńcom badania krwi, takie jak morfologia, 
CRP, próby wątrobowe.

EKG i badania obrazowe
Zapewniamy również EKG, RTG klatki piersiowej, a także – w wariantach  
Komfort Plus i Optimum – ECHO serca, tomografię komputerową  
oraz rezonans magnetyczny klatki piersiowej i głowy.

 Czy wiesz, że… 

Co trzeci Polak przyznaje, że częściej niż przed pandemią 
korzysta obecnie z prywatnej opieki zdrowotnej. 
Ponad 70% pracowników deklaruje, że dodatkowy 
pakiet opieki medycznej jest dla nich ważnym benefitem 
pozapłacowym.

Źródło: Sondaż Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat „Opinie 
Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2”,  
Raport Sedlak&Sedlak „Benefity w oczach pracowników 2021”.

Zapewnienie dostępu do tak potrzebnych dziś 
świadczeń, pomaga budować wizerunek firmy 
jako dobrego pracodawcy, ale przede wszystkim 
jest inwestycją w najważniejszy kapitał firmy 
– pracowników. 
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  Zobacz, w których zakresach naszego ubezpieczenia znajdziesz poszczególne usługi medyczne, najczęściej 
zalecane przez lekarzy pacjentom po COVID-19 (dostęp do usług medycznych zgodnie z posiadanym 
zakresem) 

USŁUGI MEDYCZNE STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM

Konsultacje ambulatoryjne z zakresu

kardiologii

pulmonologii

Badania laboratoryjne

morfologia krwi –

lipidogram –

potas –

żelazo –

ferrytyna 15% zniżki 15% zniżki

kreatynina –

transaminaza 
alaninowa (ALT)

–

czas protrombinowy 
(PT)

–

CRP –

TSH –

Badania obrazowe

RTG tkanek miękkich 
klatki piersiowej

ECHO serca 15% zniżki 15% zniżki

tomografia 
komputerowa  
klatki piersiowej 

15% zniżki 15% zniżki

rezonans magnetyczny 
klatki piersiowej

15% zniżki 15% zniżki

Pozostałe

EKG spoczynkowe 
z opisem

–

pomiar temperatury 
ciała

pomiar ciśnienia
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W ramach ubezpieczenia PZU U Lekarza 
możesz korzystać z usług medycznych 
w sieci placówek PZU Zdrowie 
w całej Polsce. 

placówki własne

placówki partnerskie

Stan na maj 2022 r. 

Mamy ponad 130 własnych centrów medycznych 
i stale rozwijamy naszą sieć, by zapewnić Ci szybki 
dostęp do usług na najwyższym poziomie. Dbamy 
o Twoją wygodę i przyjazne warunki leczenia. 

Dodatkowo współpracujemy z placówkami 
partnerskimi – w blisko 600 miastach w Polsce 
(także powiatowych). 

Aktualny wykaz placówek medycznych PZU (własnych 
i współpracujących) znajdziesz na stronie pzu.pl.
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  Mamy również ok. 30 placówek przyzakładowych 
w całej Polsce.
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Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego  
i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach 
i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie  
i zdrowie Opieka Medyczna S, dostępnych w załączeniu oraz w oddziałach PZU i na pzu.pl 

801 102 102   pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora
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