MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Dbając o pracowników,
rozwijasz własną firmę
Program opieki medycznej dla pracodawcy,
pracowników i ich rodzin
Propozycja dla AP SP. Z O.O.

PZU U Lekarza
Ubezpieczenie PZU U Lekarza to idealne
rozwiązanie dla osób, które cenią czas, komfort,
poczucie bezpieczeństwa oraz chcą mieć możliwość
stałego dbania o zdrowie i szybkiego zweryfikowania
niepokojących objawów. Skorzystaj z naszej oferty
i przekonaj się, jak łatwo zadbać o zdrowie z PZU:
 wizyty u internisty i pediatry umawiamy
w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych,
a u specjalisty w ciągu 5 dni roboczych,


oferujemy zdalne porady medyczne – nie
ważne gdzie jesteś, w Polsce czy za granicą
– przez 7 dni w tygodniu (także w święta i dni
ustawowo wolne od pracy) możesz korzystać
ze zdalnych porad lekarzy 10 specjalizacji,
a także dietetyka, psychologa i położnej,



zapewniamy dostęp do lekarzy nawet
35 specjalizacji oraz do ponad 400 badań
i zabiegów ambulatoryjnych,



nie wymagamy skierowań na wizyty
u specjalistów,



honorujemy skierowania na badania
diagnostyczne wydane przez lekarzy
spoza sieci PZU,





mamy placówki medyczne w 550 miastach
w Polsce (także w miastach powiatowych)
– obecnie jest ich już ponad 2100,
konsultanci naszej infolinii służą pomocą
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich
małżonkowie lub partnerzy życiowi oraz dzieci

pracowników, które nie ukończyły 18 lat lub
– jeśli studiują – 25 lat.
Na wizytę u lekarza lub badanie umawiamy
za pośrednictwem:
portalu mojePZU (moje.pzu.pl),
za pomocą którego możesz samodzielnie
umawiać i odwoływać wizyty
całodobowej infolinii
pod nr 801 405 905* lub 22 56 65 666*
formularza umówienia wizyty na stronie
pzu.pl
SMS-a o treści „WIZYTA” wysłanego
pod numer 4102*
czatu na stronie pzu.pl
* opłata zgodna z taryfą operatora
Konsultant prowadzi klienta przez proces
organizacji wizyty:
Krok 1: Jeżeli pracownik zachoruje, wystarczy,
że skontaktuje się z PZU.
Krok 2: Konsultant umawia wizytę, udziela informacji
i wysyła SMS-a z potwierdzeniem terminu wizyty.
Krok 3: Pacjent idzie na umówioną wizytę. Zabiera
ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Zakresy ubezpieczenia PZU U Lekarza
ŚWIADCZENIA

STANDARD

KOMFORT

dostęp do lekarzy

16 specjalizacji
+
konsultacje profesorskie

25 specjalizacji
+
konsultacje profesorskie

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

170 badania
i 29 zabiegów bezpłatnych
oraz 98
ze zniżką 15%

USG ciąży

•

•

wizyty domowe

–

2 wizyty/rok

szczepienia ochronne

–

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. usunięcie ciała obcego
z oka)

•

•

zabiegi ambulatoryjne
– otolaryngologiczne
(np. płukanie uszu)

•

•

przegląd stomatologiczny
(raz w roku)

•

•

20% zniżki

20% zniżki

•

•

badania diagnostyczne

stomatologia
zachowawcza
całodobowa infolinia
• dostępne w zakresie
– niedostępne w zakresie

Specjaliści dostępni w ramach zakresów

KOMFORT

<->

<->

•

•

%

<->

bakteriologiczne

•

•

moczu

•

•

cytologiczne wymazu
szyjki macicy

•

•

<->

<->

KOMFORT

biochemiczne

STANDARD

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

STANDARD

Badania dostępne w ramach zakresów

lekarz rodzinny

–

•

pediatra

–

•

internista

–

•

alergolog

•

•

chirurg ogólny

•

•

dermatolog

•

•

diabetolog

•

•

endokrynolog

•

•

gastrolog

•

•

ginekolog

•

•

kardiolog

•

•

hematologiczne i układu
krzepnięcia

•

•

nefrolog

•

•

kału

•

•

neurolog

•

•

okulista

•

•

immunologiczne

%

%

ortopeda

•

•

wirusologiczne

%

%

reumatolog

•

•

%

%

urolog

•

•

biopsja cienkoigłowa
tarczycy

otolaryngolog

•

•

skórne testy alergiczne

%

%

pulmonolog

•

•

radiologia

%

•

hepatolog

–

•

anestezjolog

–

•

TK i NMR

%

%

audiolog

–

•

endoskopia

%

•

chirurg onkolog

–

•

hematolog

–

•

czynnościowe
(EKG, EMG, spirometria)

<->

•

onkolog

–

•

SPECJALISTA

• dostępne w zakresie
– niedostępne w zakresie

serologiczne
i immunologiczne
hormonalne

USG

• dostępne w zakresie
– niedostępne w zakresie
% ze zniżką 15%
<-> bezpłatne lub ze zniżką 15%

Opieka Medyczna – propozycja cenowa

Liczba zatrudnionych: 630
W tym:



liczba kobiet: 570
liczba mężczyzn: 60

PAKIET

ZAKRES
STANDARD

KOMFORT

indywidualny

23,30 zł

42,70 zł

partnerski

46,35 zł

85,15 zł

rodzinny

69,40 zł

127,60 zł

Propozycja jest ważna od 12.03.2019 do 11.06.2019 pod warunkiem przystąpienia do
programu Opieki Medycznej – min. 379 pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy.

Dodatkowe elementy oferty

Refundacja
Gdy kontynuujemy leczenie, często zależy nam na
wizytach u konkretnego specjalisty, który zna historię
choroby. Przy diagnostyce schorzenia również zdarza
się, że chcemy zasięgnąć opinii lekarza poleconego
np. przez znajomych. Chcemy mieć dowolność
w wyborze specjalisty, który pokieruje leczeniem.

Dzięki usłudze refundacji, pracownicy mogą
korzystać z usług medycznych w dowolnej
placówce na terenie całego kraju.

Zwrot kosztów wizyt
lekarskich i badań,
które klient posiada
w zakresie Opieki Medycznej,
wykonanych w dowolnej
placówce medycznej.

Zwrot kosztów do kwoty
z faktury i nie wyższej niż
określona dla danego
świadczenia w „Cenniku
świadczeń zdrowotnych”.
Zwracamy koszty badań lub wizyt
zrealizowanych w dowolnych
placówkach medycznych.

Możliwość leczenia
w dowolnej placówce
na terenie całego kraju.

Usługa realizowana
bez autoryzacji
infolinii PZU.

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: pzu.pl/produkty/grupowaopieka-medyczna),
 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 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”.

Dodatkowe elementy oferty

Dodatkowe wsparcie w trakcie ciąży
Narodziny dziecka to jedno z najważniejszych
wydarzeń w życiu każdej kobiety. Przyszłe mamy
z niecierpliwością oczekują na chwilę, gdy usłyszą
pierwszy krzyk swojego maleństwa i będą mogły
wziąć je w ramiona.

W PZU pomagamy przygotować się na ten moment
zapewniając opiekę medyczną, porady położnej
i szkołę rodzenia.

Nielimitowana opieka
lekarza ginekologa,
konsultacje i badania
diagnostyczne.

Pomagamy przygotować się na narodziny
dziecka.

Poradnictwo w zakresie
fizjologii przebiegu ciąży
i porodu.

Konsultacje położnej,
m.in. edukacja w zakresie
prozdrowotnego stylu życia
w okresie ciąży i połogu,
pielęgnacja i prawidłowe
żywienie noworodka,
poradnictwo laktacyjne,
profilaktyka patologii
położniczych.

Szkoła rodzenia
(zwrot kosztów).

Jak to działa
Krok 1: Pracownik, który stara się o zwrot kosztów
za szkołę rodzenia, przekazuje do PZU następujące
dokumenty:
 fakturę zawierającą imię i nazwisko, cenę
świadczenia, datę realizacji usługi,
 formularz zgłoszeniowy (do pobrania
ze strony pzu.pl: pzu.pl/produkty/grupowaopieka-medyczna),
 zaświadczenie lekarskie o ciąży.

Krok 2: Pracownik przesyła dokumenty w formie
skanu 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”.
Pracownik, który potrzebuje konsultacji lub badania,
kontaktuje się z PZU za pośrednictwem infolinii pod
nr 801 405 905 lub 22 505 15 48 (opłata zgodna
z taryfą operatora).

Dodatkowe elementy oferty

Leczenie uzdrowiskowe
Problemy ze zdrowiem dotykają dość dużej liczby
osób, nie tylko w starszym wieku. Młodzi ludzie
również skarżą się na różne dolegliwości, co jest
powiązane z siedzącym trybem życia,
funkcjonowaniem w wielkim stresie czy jedzeniem
niezdrowych posiłków. Świetnym rozwiązaniem jest
sanatorium.

Oferujemy zniżki na turnusy w sanatorium
uzdrowiskowym „Krystynka” w Ciechocinku oraz
„Elektron” w Ustroniu. Uzdrowiska specjalizują
się w leczeniu schorzeń narządów ruchu, chorób
reumatycznych, chorób pourazowych, chorób układu
oddechowego, krążenia oraz chorób skóry.
„Elektron” prowadzi również turnusy rehabilitacyjne
z zakresu rehabilitacji onkologicznej kobiet
po mastektomii.

Opieka specjalistyczna
lekarza, psychologa,
rehabilitanta i dietetyka
oraz zabiegi
rehabilitacyjne
wynikające ze wskazań
lekarskich.

Leczenie schorzeń
narządów ruchu, chorób
reumatycznych, chorób
pourazowych, chorób
układu oddechowego,
krążenia oraz chorób
skóry.
Oferujemy zniżki na turnusy
w sanatorium „Krystynka”
w Ciechocinku oraz „Elektron”
w Ustroniu.
Turnusy rehabilitacyjne,
programy odchudzające,
odnowa biologiczna,
programy dla seniorów.

Całodobowe
zakwaterowanie, dostęp
do zaplecza rekreacyjnego
oraz pełne wyżywienie
dostosowane do wskazań
lekarskich.

Jak skorzystać z usługi
Pracownik, który posiada skierowanie do sanatorium (z NFZ bądź prywatnie), kontaktuje
się z PZU za pośrednictwem infolinii pod nr 801 405 905 lub 22 505 15 48
(opłata zgodna z taryfą operatora).

Akceptujemy wszystkie skierowania. Nie wymagamy dodatkowych dokumentów do zgłoszenia.

Dodatkowe elementy oferty

Chirurgia ortopedyczna w CM Gamma
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD)
są jednymi z najczęstszych dolegliwości związanych
z pracą. Ponad połowa osób zatrudnionych,
przynajmniej raz doświadczyła bólów mięśni
wywołanych przez wykonywanie pracy (źródło: Fit for
Work – „Zdolni do pracy?” Choroby układu
mięśniowo-szkieletowego a rynek pracy w Polsce”).

W ramach oferty proponujemy 15% zniżki na zabiegi
chirurgiczne realizowane w Centrum Medycznym
Gamma w Warszawie.

Chirurgia urazowa dzieci
i dorosłych (leczenie
złamań, zwichnięć
i skręceń), chirurgia
kręgosłupa (leczenie
operacyjne zmian
zwyrodnieniowych
i urazów kręgosłupa).

Małoinwazyjne operacje
kręgosłupa.

Oferujemy zniżki na zabiegi chirurgii
jednego dnia w CM Gamma w Warszawie.
Procedury artroskopowe
(barku, łokcia, nadgarstka,
biodra, kolana i stawu
skokowego), operacje
i endoprotezoplastyka
stawów.

Operacje w obrębie
nadgarstka
(m.in. artroskopowa
naprawa kompleksu
chrząstki trójkątnej).

Jak skorzystać z usługi
Pracownik, który chce skorzystać ze zniżki, kontaktuje się z PZU za pośrednictwem infolinii
pod nr 801 405 905 lub 22 505 15 48 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Dodatkowe elementy oferty

Recepta bez wizyty u lekarza
Jedyna usługa, która jest realizowana poprzez
bezpośredni kontakt Ubezpieczonego z placówką
medyczną.

Usługa umożliwia zamówienie recepty bez
konieczności odbycia kontrolnej konsultacji
lekarskiej.

Recepta na leki
Recepta musi być
refundowane przez NFZ
wypisywana na lek
jest wydawana przez
przyjmowany na stałe
placówkę osobie po
(co wynika z indywidualnej
weryfikacji jej
historii choroby).
ubezpieczenia
Jak skorzystać z usługi
w udostępnionym przez
Pracownik kontaktuje się z PZU poprzez infolinię pod nr 801 405 905 lub
22 systemie.
505 15 48
NFZ
Usługa
jest dostępna we wskazanych
(opłata zgodna z taryfą
operatora).
placówkach, po spełnieniu
następujących warunków:
Lek, na który ma być
wypisana recepta był
Lekarstwo jest wydawane
wcześniej przepisany przez
po okazaniu dowodu
lekarza w placówce
tożsamości osoby
Świadczeniodawcy, w której
odbierającej receptę.
zgłaszane jest zamówienie.

Jak skorzystać z usługi
Receptę można zamówić kontaktując się z placówką medyczną. Odbiór recepty odbywa się
według zasad wskazanych przez placówkę. Lekarz może odmówić wystawienia recepty bez
konsultacji lekarskiej jeżeli jest to uzasadnione względami medycznymi lub wynika
z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych. Recepta może zostać wydana osobie, która
została wskazana przez uprawnionego do otrzymania recepty.

Informacje o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA są zawarte w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie
i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowego ubezpieczenia lekowego PZU Opieka Medyczna oraz grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna
– dostępnych u agentów PZU Życie i na stronie pzu.pl.

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

