
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ubezpieczenia zdrowotne o zakresie ambulatoryjnym dają poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego 

dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU. 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić: 

• pracownicy, którzy nie ukończyli 67 lat, 

• małżonkowie lub partnerzy życiowi pracowników, którzy nie ukończyli 67 lat, 

• dzieci pracowników, które nie ukończyły 18 lat lub 25 lat jeśli studiują 

Program ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna obejmuje cztery zakresy ubezpieczenia: 

 Standard, ze składką miesięczną za pracownika 27,50 zł 

 Komfort, ze składką miesięczną za pracownika 55,20 zł 

 Komfort Plus, ze składką miesięczną za pracownika 86,20 zł 

 Optimum, ze składką miesięczną za pracownika 132,10 zł 

W zależności od wybranego zakresu, Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy 16, 22, 27 lub 32 specjalizacji w ciągu maksymalnie 5 

dni roboczych. 

Ponadto: 

 dostęp do lekarzy specjalistów bez limitów i bez skierowań 

 realizacja badań diagnostycznych na podstawie skierowań od lekarza świadczeniodawcy 

 dostęp do ponad 1500 placówek medycznych w 464 miastach w Polsce 

 umawianie na wizyty poprzez całodobową infolinię – 801 405 905, lub formularz na stronie www.pzu.pl/zdrowie  

 możliwość umówienia wizyty domowej, realizowanej w zasięgu terytorialnym określonym przez świadczeniodawcę 

 możliwość przystąpienia do ubezpieczenia indywidualnie lub w pakiecie rodzinnym – obejmującym pracownika, 

współmałżonka/partnera oraz dzieci które nie ukończyły 18 lat lub 25 lat jeśli studiują (składka za pakiet rodzinny 

to odpowiednio za pakiet: Standard - 68,40 zł; Komfort - 137,60 zł; Komfort Plus - 215,10 zł; Optimum - 329,90 zł) 

 przystępując do pakietu rodzinnego wszyscy ubezpieczeni razem z pracownikiem objęci są tym samym zakresem 

Informacje dodatkowe: 

 przystępujących do ubezpieczenia obowiązuje karencja – 1 miesiąc (możliwość korzystania ze świadczeń po 

upływie 1 miesiąca od daty podpisania umowy) 

 brak karty ubezpieczenia, weryfikacja odbywa się na podstawie numeru PESEL 

 parametry dostępności lekarzy (2 i 5 dni roboczych) nie obejmują: 

o terminów realizacji badań laboratoryjnych 

o terminów realizacji wizyt we wskazanej przez Klienta konkretnej placówce medycznej 

o terminów realizacji wizyt u wskazanego z imienia i nazwiska lekarza POZ lub specjalisty 

 w przypadku gdy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych jest dziecko do 15 roku życia dostęp do 

konsultacji specjalistycznych zależy od dostępności specjalisty dziecięcego u danego świadczeniodawcy 

 możliwość zmiany w trakcie trwania umowy: 

o zmiana zakresu - tylko w rocznicę polisy 

o zmiana modelu (z rodzinnego na indywidualny) – tylko w rocznicę polisy 

o zmiana modelu (z indywidualnego na rodzinny) – w każdym momencie 

o ponowne przystąpienie po rezygnacji – tylko w rocznicę polisy 

 

 

Program prywatnego ubezpieczenia  
zdrowotnego przygotowany dla Pracowników 
Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu 

 

Przedstawiamy Państwu informację o przygotowanym dla 

Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu programie 

prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna. 

http://www.pzu.pl/zdrowie


 

 

 

Poniższa tabela przedstawia dostępne zakresy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres 
świadczeń zawierają załączniki do oferty. 

ŚWIADCZENIA STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM 

wizyty u lekarzy POZ –                  

BEZ LIMITÓW I              

SKIEROWAŃ 
–

pediatra 
internista 

lekarz rodzinny 

 
pediatra 
internista 

lekarz rodzinny

 
pediatra 
internista 

lekarz rodzinny

wizyty u lekarzy 

specjalistów –  BEZ 

LIMITÓW I SKIEROWAŃ 

16 specjalizacji: 
alergolog 

chirurg ogólny 
dermatolog 
diabetolog 

endokrynolog 
gastrolog 
ginekolog 
kardiolog 
nefrolog 
neurolog 
okulista 
ortopeda 

otolaryngolog 
pulmonolog 
reumatolog 

urolog 
 

 

22 specjalizacje: 
alergolog 

chirurg ogólny 
dermatolog 
diabetolog 

endokrynolog 
gastrolog 
ginekolog 
kardiolog 
nefrolog 
neurolog 
okulista 
ortopeda 

otolaryngolog 
pulmonolog 
reumatolog 

urolog 
 

+ 

 

audiolog 
anestezjolog 

chirurg onkolog 
hematolog 
hepatolog 
onkolog 

 

27 specjalizacji: 
alergolog 

chirurg ogólny 
dermatolog 
diabetolog 

endokrynolog 
gastrolog 
ginekolog 
kardiolog 
nefrolog 
neurolog 
okulista 
ortopeda 

otolaryngolog 
pulmonolog 
reumatolog 

urolog 
audiolog 

anestezjolog 
chirurg onkolog 

hematolog 
hepatolog 
onkolog 

  

+ 

 

lekarz chorób zakaźnych 
neurochirurg 

radiolog 
wenerolog 
psychiatra 

 
 

 

 

32 specjalizacje: 
alergolog 

chirurg ogólny 
dermatolog 
diabetolog 

endokrynolog 
gastrolog 
ginekolog 
kardiolog 
nefrolog 
neurolog 
okulista 
ortopeda 

otolaryngolog 
pulmonolog 
reumatolog 

urolog 
audiolog 

anestezjolog 
chirurg onkolog 

hematolog 
hepatolog 
onkolog 

lekarz chorób zakaźnych 
neurochirurg 

radiolog 
wenerolog 
psychiatra 

+ 

psycholog 
lekarz spec. rehabilitacji 

proktolog 
traumatolog 

chirurg naczyniowy 

prowadzenie ciąży        

przegląd stomatologiczny        

stomatologia 

zachowawcza 
20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 

wizyty domowe  - 2 wizyty/rok 4 wizyty/rok 4 wizyty/rok 

szczepienia ochronne  - grypa grypa, tężec 
grypa, tężec, WZW typ 

A i B 

rehabilitacja 

ambulatoryjna 
 - -  -  30 zabiegów/rok 

zabiegi ambulatoryjne        

refundacja          

 

badania diagnostyczne – 
BEZ LIMITÓW 

49 badań i zabiegów 

bezpłatnych 

63 badania i zabiegi ze 

zniżką 15% 

162 badania i zabiegi 

bezpłatne 

124 badania i zabiegi 

ze zniżką 15% 

 

315 badań i 

zabiegów 

bezpłatnych 

 

403 badania i zabiegi 

bezpłatne 

Składka: za 
pracownika/za pakiet 
rodzinny 

27,50 / 68,40 55,20 / 137,60 86,20 / 215,10 132,10 / 329,90 


