Propozycja programu ubezpieczeniowego
skierowana do pracowników i członków ich rodzin
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Szanowni Państwo!
Przedstawiamy nowy program ubezpieczenia grupowego, który składa się z trzech ubezpieczeń.
PIERWSZE UBEZPIECZENIE (szczegółowe informacje str. 2-4) to ubezpieczenie grupowe typ P PLUS i NNW, które zawiera
trzy warianty różniące się wysokością świadczeń i wysokością składek.
Wariant I – składka 54zł, Wariant II – składka 62zł, Wariant III - składka 68zł.
Do ubezpieczenia może przystąpić:
- pracownik, który nie ukończył 75 roku życia, odpowiedzialność do 76 roku życia,
- współmałżonek/partner życiowy, który nie ukończył 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia,
- pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia.
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim lub które uznano za niezdolne do
pracy orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym. Wyjątek
stanowią osoby, u których zachowana jest ciągłości ochrony w PZU.
DRUGIE UBEZPIECZENIE (szczegółowe informacje str.5) to dodatkowe ubezpieczenie na wypadek choroby z miesięczną
składką 13,63zł.
Ubezpieczenie zafunkcjonuje pod warunkiem przystąpienia min. 580 pracowników zatrudnionych w UMCS.
Aby przystąpić do tego ubezpieczenia należy również przystąpić do ubezpieczenia grupowego P Plus.
Do ubezpieczenia może przystąpić:
- pracownik, który nie ukończył 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia,
- współmałżonek, który nie ukończył 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia,
- pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia.
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim lub które uznano za niezdolne do
pracy orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym. Wyjątek
stanowią osoby, u których zachowana jest ciągłości ochrony w PZU.
TRZECIE UBEZPIECZENIE (szczegółowe informacje str.6-10) to ubezpieczenie Opieka Medyczna.
Ubezpieczenie zawiera trzy zakresy: Standard, Komfort, Komfort Plus. Każdy zakres składa się z trzech pakietów: indywidualny,
partnerski i rodzinny.
Ubezpieczenie zafunkcjonuje pod warunkiem przystąpienia min. 871 pracowników zatrudnionych w UMCS.
Do ubezpieczenia Opieka Medyczna może przystąpić Pracownik nie posiadający innych ubezpieczeń w UMCS.
Do ubezpieczenia może przystąpić:
- pracownik, który nie ukończył 67 roku życia,
- współmałżonek/partner życiowy, który ukończył 18 rok życia i nie ukończył 67 roku życia,
- dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia lub jeśli studiuje – 25 lat.
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w szpitalu hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie są
uznane za niezdolne do pracy lub niezdolne do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu
społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.
Pracownik celem przystąpienia do ubezpieczenia podpisuje deklarację przystąpienia do każdej opcji oddzielnie.
Dodatkowo do ulotki przygotowaliśmy formularz, na którym zaznaczacie Państwo opcje ubezpieczenia, które wybieracie dla siebie
i swoich bliskich.
ZŁOŻENIE FORMULARZA PRZYSTĄPIENIA (szczegóły str. 11-12) w terminie do:
21.05.2018r. skutkuje odpowiedzialnością od 01.06.2018r.
20.06.2018r. skutkuje odpowiedzialnością od 01.07.2018r.
20.07.2018r. skutkuje odpowiedzialnością od 01.08.2018r.
Na pytania odpowiedzą pracownicy Biura Płac pok.905-908
Ewa Kwiatkowska, Kamil Szwajgier: 81 537 53 95, Anna Banaszek: 81 537 54 01, Marzena Dudkowska,
Agnieszka Kozak: 81 537 54 21, Małgorzata Lewtak, Aneta Kusyk, Alicja Garbacz: 81 537 57 54, Ewa Bąk 81 537 57 05,
Karolina Kozłowska: 81 537 53 22

UBEZPIECZENIE P PLUS i NNW

Wariant I

Wariant II

Wariant III

1. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:
a)

wypadkiem komunikacyjnym przy pracy

194 000

221 000

240 000

b)

wypadkiem komunikacyjnym

154 000

176 000

190 000

c)

wypadkiem przy pracy

154 000

176 000

190 000

d)

nieszczęśliwym wypadkiem

114 000

131 000

140 000

e)

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

98 000

99 500

105 000

f)

przyczyną naturalną

32 000

40 500

45 000

3200

3600

4000

2. Świadczenia dla dziecka – osierocenie
3. Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:
a)

śmierć małżonka/ partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

18000

22500

25000

b)

śmierć małżonka/ partnera życiowego naturalna

10000

13500

15000

c)

śmierć dziecka

2400

2700

3000

d)

śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

5100

5400

5600

e)

śmierć rodziców

2100

2400

2600

f)

śmierć rodziców małżonka/ partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

5100

5400

5600

g)

śmierć rodziców małżonka

2100

2400

2600

4. Urodzenie:
a)

urodzenie dziecka

1500

1500

1500

b)

urodzenie martwego dziecka

3000

3000

3000

60 000

70 000

80 000

600

700

800

60 000

70 000

70 000

5. Świadczenia zdrowotne:
a)

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%

b)

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%

c)

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100%

d)

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1%

600

700

700

e)

wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego

8000

9000

10000

f)

wystąpienie ciężkiej choroby małżonka/partnera życiowego ubezpieczonego

5000

5000

5000

g)

operacja chirurgiczna
o
I klasa
o
II klasa

4000

6000

7000

2000

3000

3500

o

III klasa

1200

1800

2100

o

IV klasa

400

600

700

200

300

350

180

200

220

180

200

220

90

100

110

135

150

165

45

50

55

450

500

550

22,50

25

27,50

V klasa
leczenie szpitalne świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowanego:
o
wypadkiem komunikacyjnym od 1. do 14. dnia / od 15. do 180. dnia
o
wypadkiem przy pracy od 1. do 14. dnia / od 15. do 180. dnia
o

h)

i)
j)

o

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

o

nieszczęśliwym wypadkiem od 1. do 14. dnia / od 15. do 180. dnia

o

chorobą

k)

jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii
rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji maksymalnie za 30 dni zwolnienia lekarskiego po
minimum 14 dniowym pobycie w szpitalu
Karta Apteczna

200

300

400

l)

Leczenie specjalistyczne

3000

4000

5000

m)

Utrata zdrowia przez dziecko

5000

5000

5000

n)

Leczenie szpitalne dziecka spowodowane chorobą

30

30

30

o)

Leczenie szpitalne dziecka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

60

60

60

tak

tak

tak

6. Prawo indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
7.

Dodatkowa dieta szpitalna max.60dni

50

50

50

8.

Koszty leczenia powypadkowego

2 500

2 500

2 500

9.

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów po wypadku

2 000

2 000

2 000

10.

Leczenie uciążliwe związane z koniecznością przeprowadzenia operacji

1 000

1 000

1 000

11.

Zwrot kosztów pogrzebu w Polsce (śmierć po wypadku)

5 000

5 000

5 000

12.

Zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego oraz innych środków ortopedycznych

6 000

6 000

6 000

13.

Usługi assistance

tak

tak

54,00

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ

62,00

*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
Do ubezpieczenia może przystąpić:
- pracownik, który nie ukończył 75 roku życia, odpowiedzialność do 76 roku życia,
- współmałżonek/partner życiowy, który nie ukończył 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia
- pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia.
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim lub które uznano za niezdolne do pracy orzeczeniem
właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym. Wyjątek stanowią osoby, u których zachowana jest
ciągłości ochrony w PZU.
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tak
68,00

DODATKOWE INFORMACJE:
PARTNER ŻYCIOWY

czyli wskazaną w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego osoba nie będącą w formalnym
związku małżeńskim, pozostającą z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym związku
małżeńskim - we wspólnym pożyciu. Partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym
podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku
polisowym. Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dokonano wskazania,

CIĘZKIE CHOROBY

Zakres rozszerzony

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba
Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór
złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, "zawodowe"
zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa,
oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera

CIĘZKIE CHOROBY MAŁŻONKA

Zakres rozszerzony

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba
Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór
złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, "zawodowe"
zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa,
oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona.
LECZENIE SZPITALNE

pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie dłużej niż 2 dni- pobyt spowodowany chorobą

pobyt w szpitalu trwający 1 dzień- pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu ubezpieczenia obejmuje pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIT na
terytorium Polski, innych krajów należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium: Australii, Islandii, Japonii,
Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.
KARTA APTECZNA

Pierwszy taki produkt ubezpieczeniowy na rynku, w ramach, którego świadczenie realizowane jest poprzez
wydanie tzw. Karty aptecznej, za pomocą, której można dokonać w aptece bezgotówkowego odbioru leków
oraz innych dostępnych produktów Limit 200/300/400, tj. wartość produktów, w jakiej ubezpieczonemu
przyznane zostało prawo do ich bezgotówkowego odbioru w aptece. .

Aktualne informacje o lokalizacji aptek na stronie http://www.doz.pl/karta/e1Apteki_realizujace_karty
OPERACJE CHIRURGICZNE

Zabieg chirurgiczny wykonany w placówce medycznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez
wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym,
niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu.

Ubezpieczenie polega na wypłacie przez PZU ŻYCIE świadczenia za przeprowadzenie operacji chirurgicznej
wymienionej w Wykazie Operacji Chirurgicznych (Wykaz Operacji Chirurgicznych - zawiera 610 operacji).

Operacje zostały podzielone na pięć stopni trudności zabiegu operacyjnego (I, II, III, IV, V klasa operacji).

Wysokość świadczenia uzależniona jest od klasyfikacji operacji (trudności zabiegu operacyjnego)
LECZENIE SPECJALISTYCZNE

Zapewnia wypłatę ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w przypadku specjalistycznego leczenia w
wysokości 100% sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu podania pierwszej dawki leku w przypadku
chemioterapii i terapii interferonowej, podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, wszczepienia
kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika serca, albo wykonania ablacji
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UTRATA ZDROWIA PRZEZ DZIECKO

ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, łagodny guz
mózgu, nabyta niedokrwistość aplastyczna, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nabyta przewlekła choroba
serca, nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenie
(paraliż), przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyny, utrata słuchu,
utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowordzeniowych, sepsa.

LECZENIE UCIĄŻLIWE

związane z wypadkiem ubezpieczeniowym leczenie ubezpieczonego, z którym to leczeniem wiązała się
konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej lub hospitalizacji trwającej minimum 5 dni;
DODATKOWA DIETA SZPITALNA

wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym. Dieta szpitalna
wypłacana jest na podstawie wystawionej przez szpital karty informacyjnej potwierdzającej hospitalizację
ubezpieczonego. Przysługuje maksymalnie przez okres 60 dni z tytułu każdego wypadku ubezpieczeniowego
zaistniałego w okresie ubezpieczenia
KOSZTY POGRZEBU W WYNIKU NNW

udokumentowane oryginałami imiennych rachunków koszty poniesione w związku z pogrzebem lub kremacją
ciała Ubezpieczonego. Za koszty pogrzebu uważa się koszty poniesione na: przygotowanie ciała zmarłego do
pogrzebu lub kremacji; zakup trumny lub urny; transport ciała zmarłego do miejsca pogrzebu lub kremacji;
dokonanie czynności związanych z pogrzebem lub kremacją (nie obejmuje: opłat i datków wniesionych na rzecz
jakiegokolwiek kościoła; kosztów zakupu odzieży dla zmarłego; kosztów zakupu odzieży żałobnej dla członków
rodziny; kosztów zakupu kwiatów; kosztów związanych z zakupem miejsca na cmentarzu; kosztów związanych z
zakupem i ustawieniem nagrobka (wmurowaniem płyty nagrobnej); kosztów organizacji stypy)
ZWROT KOSZTÓW ZA POMOCE ORTOPEDYCZNE

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych do wysokości 6.000 zł
oraz kosztów przeszkolenia zawodowego na terytorium RP osób niepełnosprawnych do wysokości 6.000 zł dla
każdego z tych świadczeń;

USŁUGI TYPU ASSISTANCE

pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa, pomoc domowa, opieka nad
dziećmi ubezpieczonego, które nie ukończyły 18 roku życia i osobami niesamodzielnymi, zamieszkałymi
wspólnie z ubezpieczonym, opieka nad psami lub kotami, Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z
lekarzem Centrum Alarmowego PZU (szczegóły na stronie internetowej UMCS)
NNW


PZU ponosi odpowiedzialność za następstwa wypadków powstałych wskutek uprawiania sportów wysokiego
ryzyka z wyłączeniem sportów wyczynowych

Karta Klubu PZU Pomoc:
Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie w
ramach polisy grupowej.
Klub to wiele przywilejów - usługi Twojego Asystenta PZU Pomoc, przydatne w różnych sytuacjach życiowych, to dostęp
do ciekawych Ofert specjalnych, jak również Programu rabatowego realizowanego z udziałem naszych partnerów
Z kartą Klubu możesz kupić w dobrej cenie:

samochód lub mieszkanie

części motoryzacyjne, usługi związane z użytkowaniem i eksploatacją samochodu lub motocykla

usługi pomocne w codziennych pracach domowych, przy awarii, drobnych naprawach lub remoncie

usługi związane z wypoczynkiem i podróżowaniem

usługi dla zdrowia i urody

polisę ubezpieczeniową i pozostałe produkty PZU (zniżki na ubezpieczenia)
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DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK CHOROBY
Propozycja ważna pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia:
min. 580 pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy

ZAKRES UBEZPIECZNIENIA



Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
spowodowanej przyczyną naturalną:

10 000



Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego

10 000



Leczenie specjalistyczne

5 000

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ

13,63 zł

Do ubezpieczenia może przystąpić:
- pracownik, który nie ukończył 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia,
- współmałżonek, który nie ukończył 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia
- pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło 69 roku życia, odpowiedzialność do 70 roku życia.
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim lub które uznano za
niezdolne do pracy orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu
społecznym. Wyjątek stanowią osoby, u których zachowana jest ciągłości ochrony w PZU.
DODATKOWE INFORMACJE:

CIĘZKIE CHOROBY
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych- by pass, choroba CreutzfeldaJakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe
wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, zawał serca, zgorzel
gazowa

LECZENIE SPECJALISTYCZNE
Zapewnia wypłatę ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w przypadku specjalistycznego leczenia w wysokości
100% sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii
interferonowej, podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub
rozrusznika serca, albo wykonania ablacji.
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PZU Opieka Medyczna

Propozycja ważna pod warunkiem przystąpienia do programu opieki medycznej
min. 871 pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy
ŚWIADCZENIA

STANDARD

KOMFORT

KOMFORT PLUS

całodobowa infolinia

•

•

•

serwis SMS-owy

•

•

•

16 specjalizacji

25 specjalizacji

30 specjalizacji

prowadzenie ciąży
(bez karencji i wyłączeń)

•

•

•

przegląd stomatologiczny
(raz w roku)

•

•

•

20% zniżki

20% zniżki

20% zniżki

wizyty domowe

–

2 wizyty/rok

4 wizyty/rok

szczepienia ochronne

–

przeciwko grypie
sezonowej
i tężcowi

przeciwko grypie
sezonowej
i tężcowi

zabiegi ambulatoryjne
– pielęgniarskie (np. pomiar
ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi)

•

•

•

zabiegi ambulatoryjne
– ogólnolekarskie
(np. opatrzenie urazów,
usunięcie kleszcza)

•

•

•

zabiegi ambulatoryjne
– alergologiczne (np. odczulanie
– bez kosztu leków)

•

•

•

zabiegi ambulatoryjne
– chirurgiczne (np. szycie rany)

•

•

•

zabiegi ambulatoryjne
– ginekologiczne (np. pobranie
materiału do cytologii)

•

•

•

zabiegi ambulatoryjne
– okulistyczne (np. usuniecie
ciała obcego z oka)

•

•

•

zabiegi ambulatoryjne
– otolaryngologiczne
(np. płukanie uszu)

•

•

•

badania diagnostyczne
i zabiegi ambulatoryjne

23 badania
i 28 zabiegów
bezpłatnych
oraz 118 ze zniżką 15%

152 badania
i 29 zabiegów
bezpłatnych
oraz 116 ze zniżką 15%

288 badań
i 30 zabiegów
bezpłatnych

dostęp do lekarzy

stomatologia zachowawcza

• dostępne w zakresie
– niedostępne w zakresie
ZAKRES

PAKIET
STANDARD

KOMFORT

KOMFORT PLUS

Indywidualny (pracownik)

20,00 zł

40,00 zł

67,00 zł

Partnerski (pracownik + 1

39,75 zł

79,75 zł

133,75 zł

59,50 zł

119,50 zł

200,50 zł

członek rodziny)
Rodzinny (pracownik + 2 i
więcej członków rodziny)
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Pediatra

–





Internista

–





Alergolog







chirurg ogólny







dermatolog







Diabetolog







endokrynolog







Gastrolog







Ginekolog







Kardiolog







Nefrolog







Neurolog







Okulista







Ortopeda







reumatolog







Urolog







otolaryngolog







pulmonolog







Hepatolog

–





anestezjolog

–





Audiolog

–





chirurg onkolog

–





Hematolog

–





Onkolog

–





lekarz chorób zakaźnych

–

–



neurochirurg

–

–



Radiolog

–

–



Wenerolog

–

–



psychiatra (4 wizyty/rok)

–

–



KOMFORT
PLUS

–

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

KOMFORT

KOMFORT
PLUS

lekarz rodzinny

SPECJALISTA

STANDARD

KOMFORT

Badania dostępne w ramach zakresów

STANDARD

Specjaliści dostępni w ramach zakresów

biochemiczne

<->

<->

•

•

•

•

%

<->

•

bakteriologiczne

•

•

•

moczu

•

•

•

cytologiczne wymazu
szyjki macicy

•

•

•

<->

<->

•

hematologiczne i układu
krzepnięcia

–

•

•

kału

–

•

•

immunologiczne

%

%

•

wirusologiczne

%

%

•

biopsja cienkoigłowa
tarczycy

%

%

•

skórne testy alergiczne

%

%

•

radiologia

%

<->

•

TK i NMR

%

%

•

endoskopia

%

%

•

czynnościowe (EKG, EMG,
spirometria)

<->

<->

•

serologiczne
i immunologiczne
hormonalne

USG

• dostępne w zakresie
– niedostępne w zakresie
% ze zniżką 15%
<-> bezpłatne lub ze zniżką 15%
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PZU u Lekarza
Ubezpieczenie Ambulatoryjne zapewnia
pracodawcy, pracownikom i ich rodzinom
profesjonalną opiekę medyczną
w renomowanych placówkach medycznych
w całej Polsce. Ubezpieczenie gwarantuje:
 wizyty u wykwalifikowanych specjalistów
bez limitów i skierowań,
 dostęp do lekarzy nawet
35 specjalizacji oraz do ponad
400 badań i zabiegów,
 umówienie wizyty w ciągu
maksymalnie 2 dni, a do specjalisty w
ciągu 5 dni roboczych,
 możliwość ubezpieczenia bliskich
– małżonka/partnera i dzieci,
 dostęp do ponad 1900 placówek
medycznych w ponad 500 miastach
w Polsce,
 wsparcie infolinii czynnej 24/7.

Na wizytę u lekarza umawiamy
za pośrednictwem:

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy,
którzy nie ukończyli 67 lat, ich małżonkowie lub
partnerzy życiowi, którzy nie ukończyli 67 lat,
oraz dzieci pracowników, które nie ukończyły 18
lat lub – jeśli studiują – 25 lat.

Konsultant PZU prowadzi klienta przez
proces organizacji wizyty:

formularza umówienia wizyty
na pzu.pl
formularza zamówienia rozmowy
na pzu.pl
całodobowej infolinii
pod nr 801 405 905 lub 22 505 15 48
aplikacji mobilnej PZU

SMS-a o treści WIZYTA na nr 4102
czatu na pzu.pl

Krok 1: Jeżeli pracownik zachoruje, wystarczy,
że skontaktuje się z PZU.
Krok 2: Konsultant umawia wizytę, udziela
informacji i wysyła SMS potwierdzający termin
wizyty.
Krok 3: Pacjent idzie na umówioną wizytę.
Zabiera ze sobą dokument potwierdzający
tożsamość.
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WYKAZ PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Wykaz wszystkich placówek medycznych w całej Polsce dostępny na stronie:
https://www.pzu.pl/mapa-agentow-i-placowek
Miasto

Nazwa placówki

Ulica

Aleksandrów

Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Aleksandrów 43

Biała Podlaska

NZOZ MEDYK

ul. Królowej Jadwigi 2

Biała Podlaska

Specjalistyczny Zespół Medyczny INTERMED

ul. Kraszewskiego 6

Biłgoraj

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Kościuszki 18

Biłgoraj

Przychodnia Lekarska Twój Lekarz

ul. dr. S. Pojaska 3

Chełm

Centrum Medyczne BetaMed

ul. Słowackiego

Chełm

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Plac Kupiecki 12

Chełm

Starmedica Top-Med.

ul. Słowackiego 33

Chełm

NZOZ TOP-MED

ul. Słowackiego 33

Chełm

TOP-MED. Szafranek Lekarska Spółka Partnerska

ul. Słowackiego 22

Chełm

Przychodnia Specjalistyczna Centrum

ul. Szpitalna 47

Dęblin

Przych. Kolejowa

ul. Kolejowa 20

Dęblin

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Zdrowie

ul. Okólna 18

Drelów

Ośrodek Zdrowia w Drelowie

ul. Szkolna 10

Hrubieszów

VOXEL Pracownia TK

ul. Piłsudskiego 11

Janów Lubelski

NZOZ ANI MED

ul. Zamoyskiego 77

Krasnystaw

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Poniatowskiego 33 A

Krasnystaw

IMPLANTIK

ul. 3 Maja 12

Krasnystaw

ProfMed

ul. Żurka 7

Kraśnik

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Lubelska 56 A

Kraśnik

NZOZ Nasz Lekarz

ul. Rumiankowa 6

Kraśnik

NZOZ Lekarz Rodzinny

ul. Towarowa 1

Lipiny Górne-Lewki

Przychodnia Lekarska Twój Lekarz

ul. Lewki 2

Lubartów

ul. Łąkowa 20

Lubartów

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Rodzinna
Centrum Medyczne CURATE

Lublin

Centrum Medyczne BetaMed

ul. Nowowiejskiego 6 I

Lublin

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Radziwiłłowska 5

Lublin

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Zwycięska 6 A

Lublin

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Królewska 11

Lublin

Centrum Medyczne Sanitas

ul. Okopowa 3

Lublin

Laboratorium Medyczne Synevo

ul. Związkowa 26

Lublin

ul. Chodźki 3 lok. 8

Lublin

NZOZ Słuchmed Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji
Słuchu i Mowy
Specjalistyczny Zespół Medyczny INTERMED

Lublin

Specjalistyczny Zespół Medyczny INTERMED

ul. Głowackiego 35

Lublin

Piotr Czyż - wizyty domowe

ul. Bernarda Wapowskiego 1/1

Lublin

Żagiel Med

ul. Onyksowa 12

Lublin

Żagiel Med

ul. Zana 32A

Lublin

Żagiel Med

ul. Tetmajera 21

Lublin

Centrum Medyczne Tulipan Patrycja Tokarzewska

ul. Kawaleryjna 10 lok 2

Lublin

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Koncertowa 4 D

Lublin

Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST

ul. Jana Sawy 9 lok. 2

Lublin

Centrum Okulistyczne Michał Kamiński Nowoczesne Centrum
Medyczne Okoklinik

ul. Leonarda 12
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ul. Mickiewicza 35

ul. Junoszy 49

Lublin

CenterMed Lublin

ul. Weteranów 46

Lublin

Centrum Medyczne Chodźki

ul. Witolda Chodźki 17/5

Lublin

Centrum Diagnostyki Medycznej

ul. Kolorowa 24/45

Lublin

ALERGOPNEUMA

ul. Probostwo 5/1

Lublin

Gastromed

ul. Onyksowa 10

Lublin

LUX MED Diagnostyka

ul. Jaczewskiego 2

Lublin

Plus - Medic Sp. z o.o.

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18

Łęczna

Centrum Diagnostyki Medycznej

ul. Górnicza 3

Łuków

Przychodnia Zdrowia NZOZ Centrum

ul. Międzyrzecka 66

Łuków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

ul. Rogalińskiego 3

Międzyrzec Podlaski

NZOZ Zakład Rehabilitacji SAJMED

ul. Leśna 2A

Międzyrzec Podlaski

DANMED

Międzyrzec Podlaski

Centrum Medyczne Empatia

ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 18
ul. Partyzantów 47

Nałęczów

LUXMED-UZDROWISKO

al. Kasztanowa 6

Poniatowa

LUXMED-UZDROWISKO

ul. 11 Listopada 1

Poniatowa

LUXMED-UZDROWISKO

ul. Lubelska 3

Puławy

ZOZ MEDICAL

Puławy

ZOZ MEDICAL

al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 13
ul. Kruka 2

Puławy

ZOZ MEDICAL

ul. Kołłątaja 18

Puławy

Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax

ul. Zielona 28 A

Puławy

Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax

al. Królewska 17

Puławy

Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax

ul. Eustachiewicza 3

Puławy

Centrum Medyczne Internus

ul. Fieldorfa "Nila" 16

Puławy

Starmedica

ul. Partyzantów 11 a

Puławy

Centrum Medyczne Internus

ul. Fieldorfa "Nila"10

Puławy

Centrum Medyczne Internus

al. Królewska 15

Puławy

Centrum Medyczne Internus

ul. Wojska Polskiego 1

Ryki

Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED

ul. Żytnia 16

Ryki

Przychodnie Opieki Zdrowotnej

ul. Kirkora 12

Szóstka

Ośrodek Zdrowia w Szóstce

SZÓSTKA 55

Świdnik

Sanitas

al. Lotników Polskich 1

Świdnik

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Racławicka 16

Świdnik

ALERGOPNEUMA

ul. Kolejowa 3

Terespol

NZOZ MEDYK

ul. Stacyjna 2

Tomaszów Lubelski

Laboratorium Medyczne Synevo

ul. Petera 1

Tomaszów Lubelski

NZOZ Centrum Zdrowia

ul. Janusza Petera 3

Tomaszów Lubelski

Centrum Diagnostyki Medycznej Multi-med

al. Grunwaldzkie 1

Tomaszów Lubelski

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Zamojska 13

Urszulin

Centrum Medyczne VITA

ul. Modrzewiowa 1/1

Włodawa

NZOZ Centrum Medyczne SOLMED

al. Jana Pawła II 19 A

Zamość

Centrum Medyczne BetaMed

ul. św. Piątka 49

Zamość

Centrum Medyczne Luxmed

ul. Spadek 41

Zamość

NZOZ Przychodnia

ul. św. Piątka 49

Zamość

Centrum Usług Medycznych SONOLOGISTIC

ul. Peowiaków 1 B

Zamość

VOXEL Pracownia MR

ul. Peowiaków 1

Zamość

Centrum Diagnostyki Medycznej

ul. Kilińskiego 4
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