
MATERIAŁ 

MARKETINGOWY 

 

Oferta opieki medycznej 
 

ZAWIERA PROPOZYCJĘ UBEZPIECZEŃ 

PZU U LEKARZA  
 

Propozycja przygotowana dla 

ORGANIZACJA MARYNARZY KONTRAKTOWYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
 

 

 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt: 

Łukasz Król                   

tel. 509-331-325                     

e-mail:  lkrol@pzu.pl                  



 

 

 

Twoja oferta – informacje ogólne 

Produkty, które wybrałeś dla Twojej firmy 

 

 

 

PZU U Lekarza – kliknij i sprawdź 

Łatwy i szybki dostęp do lekarzy i badań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dodatkowo dostajesz od nas usługi specjalne 

 

Refundacja – kliknij i sprawdź 

Zwrócimy koszty badań  lub wizyt zrealizowanych w dowolnych placówkach medycznych. 

Konsultacje telemedyczne  – kliknij i sprawdź 

Zapewniamy porady telemedyczne udzielane przez lekarzy specjalistów, realizowane bez skierowań. 

 

Więcej informacji na ich temat znajdziesz na kolejnych stronach.  

Korzyści z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w PZU 

• Zmniejszasz rotację pracowników budując swój pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o swój zespół. 

• Ograniczasz nieobecność pracowników, bo szybki dostęp do lekarza może pomóc skrócić okres zwolnienia. 

• Zyskujesz lepszą wydajność pracy, bo zdrowy pracownik, to pracownik bardziej efektywny. 

• Twoi pracownicy zyskują dostęp do opieki medycznej w całej Polsce – nawet podczas delegacji i urlopów. 

https://www.pzu.pl/dla-firm-i-pracownikow/zycie-i-zdrowie-pracownikow/firmy-powyzej-30-pracownikow/pzu-u-lekarza
https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1518120
https://www.youtube.com/watch?v=013FeBOQPlQ


Oferta opieki medycznej / ubezpieczenie PZU U Lekarza 

 

 

 

Ty i Twoi pracownicy otrzymujecie 

 

Dostęp bez skierowania do lekarzy  

35 specjalizacji oraz do blisko 

400 badań diagnostycznych  

w zależności od wybranego zakresu. 
 

Możliwość leczenia w prywatnych placówkach 

medycznych sieci PZU Zdrowie w ponad  

600 miastach w Polsce (także powiatowych). 

– kliknij i sprawdź 

 

Dostęp do internisty i pediatry w ciągu 

maksymalnie 2 dni, a do specjalisty  

w ciągu 5 dni roboczych.  

Wsparcie infolinii czynnej 24/7. 

– kliknij i sprawdź 

 

 

 

 

 

Umawianie wizyty – jak to działa? – kliknij i sprawdź 

Wizytę u lekarza lub badanie możesz umówić za pośrednictwem: 

 

 

portalu mojePZU (moje.pzu.pl) 

– kliknij i sprawdź 
 Poznaj portal mojePZU - moje.pzu.pl – kliknij i sprawdź 

 

całodobowej infolinii 

pod nr 801 405 905 lub 22 56 65 666 

(opłata zgodna z taryfą operatora) 

 

To konto, za pomocą 

którego możesz 

samodzielnie umawiać 

i odwoływać wizyty i badania.  

 

 

Serwis mojePZU 

  

Serwis mojePZU to platforma pełna korzyści, gdzie możesz: 

 
umówić w dogodnym terminie  

i odwołać wizytę online,  
sprawdzić zakres swojego ubezpieczenia, 

 
zobaczyć, które placówki 

współpracującą z PZU Zdrowie,  
sprawdzić jak przygotować się do badania, 

 
skorzystać z wywiadu medycznego, 

 
złożyć wniosek o refundację. 

Wsparcie techniczne   

 
moje@pzu.pl 

 
infolinia: 801 102 007 (opłata zgodna z taryfą operatora) 

 

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy/ członkowie związku w wieku 18 do 69 roku życia.   

 

https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-punkt-medyczny?medicalFacilityType=placowka_wlasna
https://www.pzu.pl/zdalnie
https://www.youtube.com/watch?v=-8DYHT8XyP4
https://moje.pzu.pl/cas/login
https://www.pzu.pl/mojepzu
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Specjaliści dostępni w poszczególnych zakresach 
 

SPECJALISTA KOMFORT 

lekarz rodzinny  
pediatra  

internista  

alergolog  

chirurg ogólny  

dermatolog  

diabetolog  

endokrynolog  

gastrolog  

ginekolog  

kardiolog  

nefrolog  

neurolog  

okulista  

ortopeda  

reumatolog  

urolog  

otolaryngolog  

pulmonolog  

hepatolog  

hematolog  

anestezjolog  

audiolog  

chirurg onkolog  

onkolog  
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Nielimitowane badania diagnostyczne dostępne w zakresach 

 

 

 

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten 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 ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S,  

dostępnych na stronie pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE KOMFORT 

serologiczne i immunologiczne   

Bakteriologiczne  

Moczu  

cytologiczne wymazu szyjki macicy  

hematologiczne i układu krzepnięcia  

Kału  

Nowotworowe  

USG 
bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 

Radiologia 
bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 

biopsja cienkoigłowa tarczycy -15% 

Endoskopia -15% 

czynnościowe  (EKG, EMG, spirometria) 
bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 

Biochemiczne 
bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 

Hormonalne 
bezpłatne albo  

ze zniżką 15% 

immunologiczne -15% 

Wirusologiczne -15% 

skórne testy alergiczne -15% 
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Konsultacje telemedyczne– kliknij i sprawdź 
Zapewniamy porady telemedyczne udzielane przez lekarzy specjalistów, realizowane  

bez skierowań. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to działa? 

Pracownik przed rozpoczęciem konsultacji akceptuje regulamin Dostawcy Telemedycznego. Na konsultację  

z internistą i pediatrą czeka do 2 godzin, ze specjalistą do 3 dni roboczych. Usługę można zamówić  

za pośrednictwem serwisu mojePZU lub poprzez Infolinię pod numerem 801 405 905 (opłata zgodna z taryfą 

operatora). 

 

SPECJALISTA KOMFORT 

pediatra  

internista  

alergolog  

chirurg ogólny  

dermatolog  

diabetolog  

endokrynolog  

ginekolog  

kardiolog  

nefrolog  

neurolog  

ortopeda  

urolog  

pulmonolog  

onkolog  

 

Konsultacje telemedyczne 

obejmują w szczególności 

wywiad, zlecenie podstawowych 

badań, które ułatwią wstępną 

diagnostykę lub umożliwią 

kontrolę nad chorobami 

przewlekłymi. 

Konsultacje z internistą i pediatrą 

dostępne są przez 24/7. Natomiast  

ze specjalistą w dni robocze  

w godzinach: 7:00 -22:00.  

W ramach telekonsultacji lekarz może 

omówić wyniki badań, wystawić  

e-receptę, a także zwolnienie  

lekarskie. 

Konsultacje przeprowadzane  

są w formie telefonicznej, czatu,  

video czatu.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=013FeBOQPlQ
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Refundacja – kliknij i sprawdź 
Zwrócimy koszty badań lub wizyt lekarskich zrealizowanych w dowolnej placówce medycznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak to działa? 

Krok 1: Pracownik, który stara się o zwrot kosztów, przekazuje do PZU następujące dokumenty: 

• fakturę zawierającą imię i nazwisko, liczbę wykonanych świadczeń zdrowotnych danego typu, cenę 

każdego świadczenia zdrowotnego, datę realizacji usługi medycznej, 

• formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony pzu.pl), 

• kopię skierowania lekarskiego lub zaświadczenie o wystawionym skierowaniu na badania: USG, RTG, EMG, 

EEG, hormony, rezonans magnetyczny,  tomografia komputerowa, biopsja, badania endoskopowe, EKG, 

Echo serca, testy alergiczne, rehabilitacja, audiometria, densytometria, urografia, fizykoterapia, 

kinezyterapia. 

Krok 2: Pracownik przesyła dokumenty w formie skanu albo zdjęcia na adres: zwroty_refundacje@pzu.pl, listem 

poleconym lub w innej formie posiadającej potwierdzenie nadania przesyłki (np. przesyłka kurierska) na adres:  

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Refundacja”. 

 

 

Zwrot kosztów w kwocie  

z faktury, ale nie wyższej  

niż określona w „Cenniku 

świadczeń zdrowotnych”. 

Usługa realizowana  

bez autoryzacji infolinii. 

 

Zwrot kosztów wizyt lekarskich  

i badań, które klient posiada  

w zakresie Opieki Medycznej, 

wykonywanych w placówce,  

która nie współpracuje z PZU. 

 

Możliwość leczenia 

w dowolnej placówce 

na terenie całego kraju. 

 

https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1518120

