
 

PZU DLA ZDROWIA  
 
Szanowni Państwo! 
 

Przedstawiamy informację o przygotowanym dla 
Pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

programie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

Jest to ubezpieczenie, które zapewnia pracownikom i ich 
rodzinom profesjonalną opiekę lekarską w renomowanych 

placówkach medycznych w całej Polsce. A to oznacza, że: 
 

 

 

Nie musisz stać w kolejkach. W ciągu 
maksymalnie 2 dni roboczych umówimy 
Cię na wizytę do internisty, lekarza 
rodzinnego i pediatry. Ze specjalistą 
spotkasz się w ciągu maksymalnie 5 dni. 

 

 

Masz gwarancję dostępu do lekarzy 
specjalistów bez limitów i bez 
skierowań. 

     

  

W zależności od wybranego pakietu 
możesz wykonać od kilkudziesięciu do 
ponad 300 badań i zabiegów w 
krótkim czasie. 

 

  

Masz dostęp do 1429 placówek 

medycznych w 446 miastach w 
Polsce.  

Ubezpieczenie PZU dla Zdrowia to oferta dla osób ceniących czas, komfort oraz poczucie bezpieczeństwa. Nasi 
partnerzy zatrudniają wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz dysponują nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, którzy nie ukończyli 64 lat, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi, 
którzy nie ukończyli 64 lat i dzieci pracowników, które nie ukończyły 18 lat lub 24 lat – jeśli studiują. 

Do wyboru masz cztery pakiety medyczne. Wybierz ten, który spełnia Twoje oczekiwania. 
 

ŚWIADCZENIA* STANDARD STANDARD PLUS KOMFORT  KOMFORT PLUS 

dostęp do lekarza rodzinnego, 
internisty, pediatry 

brak brak  

dostęp do lekarzy specjalistów  
w poradniach 

ginekologiczna, chirurgiczna, ortopedyczna, okulistyczna, kardiologiczna, pulmonologiczna, 
dermatologiczna, otolaryngologiczna, neurologiczna, urologiczna, reumatologiczna, 
alergologiczna, gastrologiczna, nefrologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna. 

prowadzenie ciąży    

przegląd stomatologiczny    

stomatologia zachowawcza 
20% zniżki 

    

wizyty domowe   brak brak  


30 zł dopłaty do wizyt 

nocnych i świątecznych 
podstawowe badania z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej,  USG, 
RTG 

11 badań 11 badań   

specjalistyczne badania z zakresu 
diagnostyki hormonalnej, 
czynnościowej, endoskopowej, 
obrazowej /mammografia, 
rezonans magnetyczny, tomografia 
komputerowa/ 

15 % zniżki  15 % zniżki  

składka miesięczna 19,50  35,70 25,50 38,70

 

Składka za współubezpieczonego jest 0,25 zł niższa od składki za pracownika UMCS

usługa bezpłatna  

* szczegółowy zakres świadczeń określają załączniki do OWU. 



JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE? 

 

 
 

 
 

Powyżej placówki z Lublina, dostępne są również placówki m.in. w Zamościu, Chełmie, Lubartowie, Kraśniku, Świdniku. 
 
Więcej na:  
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/pzu-pomoc-zdrowie#pzu-pomoc-zdrowie# 
 
 
 
 
Wniosek Przystąpienia do ubezpieczenia OMS 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Pracownika UMCS 
 
 

Wybieram zakres: 

  
STANDARD 

STANDARD PLUS 

  KOMFORT 

  KOMFORT PLUS 

   

  NIE JESTEM ZAINTERESOWANY/A 
 
 
…………………………………………………………..    …………………………………………………………… 
DATA          PODPIS PRACOWNIKA  
 
 
 
 

UWAGA! 
Jeśli do 30 czerwca liczba ubezpieczonych nie osiągnie wymaganych 800 osób informujemy, że umowa ubezpieczenia 
zostanie rozwiązana. 

 
 

Dodatkowych informacji na temat udzielą Państwu: 
 
Kierownik Klienta Korporacyjnego – Zbigniew Ilczyna – 609 123 565  
Doradca Klienta Korporacyjnego – Paulina Perska – 666 880 367 
Koordynator Opieki Medycznej – Monika Zalewska-Golik – 666 880 121 

Centrum Medyczne BetaMed ul. Nowowiejskiego 6i 

Centrum Medyczne Luxmed ul. Radziwiłowska 5 

Centrum Medyczne Luxmed ul. Zwycięska 6 a 

Centrum Medyczne Luxmed ul. Królewska 11 

Centrum Medyczne Sanitas ul. Hempla 5 

Laboratorium Medyczne Synevo  ul. Związkowa 26 

Laboratorium Medyczne Synevo  ul. Jutrzenki 4 

NZOZ HIPOTECZNA 4 ul. Hipoteczna 4 

NZOZ Słuchmed  ul. Chodźki 3 lik. 8 

INTERMED ul. Junoszy 49 

INTERMED ul. Głowackiego 35 

Piotr Czyż - wizyty domowe ul. Bernarda Wapowskiego 

Żagiel Med ul. Onyksowa 12 

Żagiel Med ul. Zana 32A 

Żagiel Med ul. Tetmajera 21 

Centrum Medyczne Tulipan  ul. Kawaleryjna 10 lok 2 

Centrum Medyczne Luxmed ul. Koncertowa 4d 

ORTO-OPTYMIST ul. Jana Sawy 9 lok. 2 

Okoklinik ul. Leonarda 12 

CenterMed Lublin ul. Weteranów 46 

Telemedycyna ul. Chodźki 17 lok. 5 

 

Jeśli pracownik zachoruje: 
 
• dzwoni na infolinię 801 405 905 lub 22 566 56 66, 

• wypełnia formularz na stronie: pzu.pl/zdrowie 

• wysyła SMS-a o treści „WIZYTA” pod numer 4102. 

 

Przyjmujemy zgłoszenie i umawiamy termin wizyty lub 

badań. 

 

 

 

Pracownik otrzyma informacje o miejscu i terminie 
wizyty w wybrany sposób: telefonicznie, SMS-em lub  
e-mailem. 
Pracownik udaje się na umówioną wizytę lub badanie. 


