
 

 

 

 

 

Program Opieki Medycznej w zakresie 
Standard, Komfort i Komfort Plus 

dla pracowników i funkcjonariuszy 
Nadbużańskiego Oddziału                           
Straży Granicznej oraz ich rodzin. 
 

 

 

  



 

O FIRMIE 

 
 

Grupa PZU od ponad 11 lat działa na rynku produktów zdrowotnych 

 

Co nas wyróżnia: 

 
Jesteśmy 
innowacyjni 

Ciągle poszukujemy 

usprawnień i stale 

dopasowujemy się do 

zmieniających się 

potrzeb klientów. 

Jesteśmy
efektywni

Kontrolujemy koszty

i dbamy o sprawne

procesy, klientom

oferujemy szybką,

przyjazną obsługę

i konkurencyjne ceny.

 

PZU ZDROWIE w liczbach
• Zapewniamy opiekę medyczną ponad 

• Ponad 500 tys. klientów korzysta z naszych ubezpieczeń lekowych.

• Naszych Klientów leczymy w ponad 1500 
• Oferujemy opiekę medyczną z szybkim dostępem do lekarzy 

do lekarzy specjalistów. 

• Średni czas oczekiwania na połączenie 

 

Nasi klienci to m.in.: 

•  
•  

 
 

Grupa PZU od ponad 11 lat działa na rynku produktów zdrowotnych – ubezpieczeń i abonamentów.

Jesteśmy     
efektywni 

Kontrolujemy koszty      

i dbamy o sprawne 

procesy, klientom 

oferujemy szybką, 

przyjazną obsługę         

i konkurencyjne ceny. 

Jesteśmy                
fair 

Stosujemy jasne zasady, 

a nasza oferta jest 

przejrzysta i spełnia 

realne oczekiwania 

klientów. 

 

PZU ZDROWIE w liczbach 
Zapewniamy opiekę medyczną ponad 1 miliona klientów. 

klientów korzysta z naszych ubezpieczeń lekowych. 

1500 placówkach medycznych w prawie 500 polskich miastach.

Oferujemy opiekę medyczną z szybkim dostępem do lekarzy – 2 dni do lekarzy podstawowej opieki medycznej, 

Średni czas oczekiwania na połączenie z naszym konsultantem to zaledwie kilkanaście

 

 

abonamentów. 

Jesteśmy     
elastyczni 

Naszą ofertę 

dostosowujemy do 

indywidualnych 

wymagań klientów.

polskich miastach. 

do lekarzy podstawowej opieki medycznej, 5 dni 

kilkanaście sekund. 



 
 
PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ
 
 

Element zakresu Zakres Standard

Specjaliści 16 

Wizyty domowe - 

Szczepienia 

ochronne 
- 

Prowadzenie ciąży � 

Przegląd 

stomatologiczny 
� 

Stomatologia  20% zniżki

Zabiegi 

ambulatoryjne 
� 

Badania 

diagnostyczne 

49 bezpłatnych

63 ze zniżką 15%

 

�  Znajduje się w zakresie  

 

PROPOZYCJA CENOWA
 

 Pakiet 

Minimum 5% 

zatrudnionych* 

ubezpieczony

współubezpieczony

  

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ 

Zakres Standard Zakres Komfort 

 25 

2 wizyty/rok 

�  

  �  

  �  

20% zniżki 20% zniżki 

  �  

49 bezpłatnych 

63 ze zniżką 15% 

162 bezpłatnych 

124 ze zniżką 15% 

PROPOZYCJA CENOWA 

Zakres 
Standard 

Zakres 
Komfort 

ubezpieczony 24,10 zł 47,90 zł 

współubezpieczony 23,85 zł 47,65 zł 

 

Zakres Komfort 
Plus 

30 

4 wizyty/rok 

�  

�  

�  

20% zniżki 

�  

315 bezpłatnych 

 
Zakres 

Komfort Plus 
74,60 zł 

74,35 zł 



 
 
UMAWIANIE WIZYT
 

 
Na wizytę u lekarza umawiamy za pośrednictwem:

 

REFUNDACJA 
 
Refundacja jest usługą  stosowaną w sytuacji, kiedy pracownik chce wykonać badania w placówce medycznej, która nie 

współpracuje z PZU.  

 
KROK 1 
Pracownik umawia się na wizytę 

w placówce medycznej spoza 

sieci PZU. 

 

 

* Wysokość kwoty refundacji jest kwotą opisaną w szczegółowym cenniku refundacyjnym.
 

 

* Powyższe składki obowiązują przy założeniu, że do ubezpieczenia przystąpi minimum 5% zatrudnionych

oddziale Straży Granicznej lecz  nie mniej niż 10 osób

przystępują do wariantu INTRO 

Małżonek, partner życiowy oraz dziecko pracownika może przystąpić do ubezpieczenia pod warunkiem przystąpienia 

do ubezpieczenia pracownika. Osoby współubezpieczone mogą wybrać ten sam zakres świadczeń, co ubezpieczony 

pracownik. 

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do 

określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczen

Państwa placówek. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.
Karolina Rudnik 
Tel.: +48 22 628 62 32 
e-mail: k.rudnik@eku.pl 
 
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Grzegorz Rostecki 
Tel.: +48 607 810 071 

 

 

UMAWIANIE WIZYT 

Na wizytę u lekarza umawiamy za pośrednictwem: 

w sytuacji, kiedy pracownik chce wykonać badania w placówce medycznej, która nie 

KROK 2 
Po wizycie pobiera z placówki 

paragon/fakturę za wykonana 

usługę. 

 

KROK 3
Dostarcza do PZU formularz 

zgłoszeniowy, paragon/fakturę 

oraz kopię skierowania na

badanie, a PZU zwraca 

poniesione koszty*.

* Wysokość kwoty refundacji jest kwotą opisaną w szczegółowym cenniku refundacyjnym. 

* Powyższe składki obowiązują przy założeniu, że do ubezpieczenia przystąpi minimum 5% zatrudnionych

lecz  nie mniej niż 10 osób, przystępujący do Wariantu Standard, Komfort, Komfort Plus nie 

Małżonek, partner życiowy oraz dziecko pracownika może przystąpić do ubezpieczenia pod warunkiem przystąpienia 

nika. Osoby współubezpieczone mogą wybrać ten sam zakres świadczeń, co ubezpieczony 

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do 

określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. Wszelkie informacje o programie dostępne są u opiekunów 

I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.  
Marcin Kowalik 
Tel.: +48 883 390
e-mail: m.kowalik@eku.pl

Nadbużański Oddział Straży Granicznej 
 
PZU Życie SA 
Piotr Kowalczyk 
Tel.: +48 603 396 
e-mail: pikowalczyk

 

w sytuacji, kiedy pracownik chce wykonać badania w placówce medycznej, która nie 

KROK 3 
Dostarcza do PZU formularz 

zgłoszeniowy, paragon/fakturę 

oraz kopię skierowania na 

badanie, a PZU zwraca 

poniesione koszty*. 

* Powyższe składki obowiązują przy założeniu, że do ubezpieczenia przystąpi minimum 5% zatrudnionych w danym 

, przystępujący do Wariantu Standard, Komfort, Komfort Plus nie 

Małżonek, partner życiowy oraz dziecko pracownika może przystąpić do ubezpieczenia pod warunkiem przystąpienia 

nika. Osoby współubezpieczone mogą wybrać ten sam zakres świadczeń, co ubezpieczony 

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Oferta nie stanowi podstawy do 

ia. Wszelkie informacje o programie dostępne są u opiekunów  

390 900 
mail: m.kowalik@eku.pl 

 

396 544 
mail: pikowalczyk@pzu.pl 


