
 

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna powstało z myślą o tych wszystkich, którzy pragną zapewnić sobie oraz swojej najbliższej rodzinie 

gwarancję szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów oraz wielu badań diagnostycznych. Ideą ubezpieczeń zdrowotnych jest zapewnienie 

świadczenia usług w prywatnych placówkach medycznych, posiadających wykwalifikowany personel oraz najwyższej klasy sprzęt. Oferta 

ambulatoryjnego ubezpieczenia grupowego Opieka Medyczna powstała przy współpracy z NSZZ FSG oraz z brokerem ubezpieczeniowym EKU 

i została przygotowana z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb zdrowotnych Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych 

SG oraz ich rodzin.  

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA , które gwarantuje Państwu następujące korzyści: 

o gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych  

o lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.  

o dostęp do lekarzy jest nielimitowany.  

o do lekarzy specjalistów umawiamy wizyty bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

o realizacja badań diagnostycznych – na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy, 

o dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek medycznych PZU POMOC – ponad 1400 placówek w Polsce,  

o telefoniczna rejestracja terminów wizyt,- zgłoszenie na Infolinii PZU POMOC  0 801 405 905  

o za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.pzu.pl  istnieje możliwość zamówienia konsultacji medycznej. 
o Refundacja - oferta zakłada zwrot kosztów świadczeń za usługi objęte zakresem ubezpieczenia zrealizowane poza placówkami 

PZU Pomoc, do wysokości  kwot określonych w cenniku świadczeń PZU Życie 

 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić: 

 
o Emerytowani Funkcjonariusze i Pracownicy cywilni, bez względu na wiek 

o małżonkowie lub partnerzy życiowi emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników, bez względu na wiek 

o dzieci pracowników, bez względu na wiek. 

 
 

Dostęp do lekarzy i usług od 1.06.2015 
 
 
 

Program prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego  
dla EEmmeerryyttoowwaannyycchh  FFuunnkkccjjoonnaarriiuusszzyy  ii  PPrraaccoowwnniikkóóww SSttrraażżyy  GGrraanniicczznneejj  

 

                                                       



 
 

 
 

Partnerzy medyczni PZU Życie SA 
� Realizacja zakresów ubezpieczenia odbywa się w ramach współpracy zgodnie z wykazem świadczeniodawców współpracujących z PZU 

POMOC. Aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc/pzu-pomoc-zdrowie  

• WAŻNE:  
• Propozycja zakłada możliwość przystępowania współmałżonków, partnerów życiowych i dzieci do grupy na tych samych warunkach 

(zakres świadczeń) jak emerytowany funkcjonariusz lub pracownik. 

• Uwaga - recepta na lek refundowany wymaga okazania dowodu ubezpieczenia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 

zależna jest od decyzji lekarza i placówki medycznej w której realizowane jest świadczenie. 

• Integralną część propozycji stanowią ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, w których 

znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania danych ubezpieczeń (OWU i załączniki dostępne wraz z ofertą 

szczegółową znajdują się na stronie www.eku.pl oraz www.pzu.pl). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 i nast. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. „Kodeks Cywilny”. 

Zakres świadczeń w danym pakiecie STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS 

� Nieograniczony dostęp do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry - • • 

� Niegraniczony dostęp do lekarzy specjalistów 

16 specjalistów 
 

(alergolog, chirurg ogólny, 
dermatolog, diabetolog, 
endokrynolog, gastrolog, 

ginekolog, kardiolog, nefrolog, 
neurolog, okulista, ortopeda, 
otolaryngolog, pulmonolog, 

reumatolog, urolog) 

22 specjalistów 
 

(alergolog, anestezjolog, 
audiolog, chirurg ogólny, 

chirurg onkolog, dermatolog, 
diabetolog, endokrynolog, 

gastrolog, ginekolog, 
hematolog, hepatolog, 

internista, kardiolog, lekarz 
rodzinny, nefrolog, neurolog, 
okulista, onkolog, ortopeda, 

otolaryngolog, pediatra, 
pulmonolog, reumatolog, 

urolog) 

27 specjalistów 
 

(alergolog, anestezjolog, 
audiolog, chirurg ogólny, chirurg 
onkolog, dermatolog, diabetolog, 

endokrynolog, gastrolog, 
ginekolog, hematolog, hepatolog, 

internista, kardiolog, lekarz 
chorób zakaźnych, lekarz 

rodzinny, nefrolog, neurochirurg, 
neurolog, okulista, onkolog, 

ortopeda, otolaryngolog, pediatra, 
psychiatra, pulmonolog, radiolog, 
reumatolog, urolog, wenerolog) 

� Zabiegi ambulatoryjne - pielęgniarskie, ogólnolekarskie, chirurgiczne, 
ginekologiczne, okulistyczne itd. • • • 

� Dostęp do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej  15% zniżki * • 

� Dostęp do badań z zakresu diagnostyki radiologicznej 15% zniżki * • 

� Dostęp do badań z zakresu diagnostyki USG 15% zniżki * • 

� Dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej TK i NMR 15% zniżki 15% zniżki • 

� Dostęp do badań z zakresu diagnostyki endoskopowej 15% zniżki 15% zniżki • 

� Dostęp do badań czynnościowych np. EKG, EEG 15% zniżki * • 

� Prowadzenie ciąży • • • 

� Szczepienia ochronne  - raz w roku bezpłatnie 
� p/grypie sezonowej, 
� anatoksyna p/tężcowa 

- • • 

� Wizyty domowe - 2 wizyty w roku 4 wizyty w roku 

� Przegląd stomatologiczny – raz w roku bezpłatnie • • • 
� Stomatologia zachowawcza 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 

� Dostęp do całodobowej infolinii • • • 
� Potwierdzenie terminu świadczeń za pośrednictwem SMS 

 
• • • 

� Refundacja  

 
• • • 

Składka miesięczna za:  
Emerytowanego Funkcjonariusza lub Pracownika (w zł): 

24,10 47,90 74,60 

Składka miesięczna za: 
współmałżonka, partnera życiowego i dziecka (w zł): 

23,85 47,65 74,35 

 
• świadczenie w ramach opłacanej składki – bez limitu                      * część świadczeń płatnych zgodnie z załącznikiem do OWU – bez limitu 

Program prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla  

EEmmeerryyttoowwaannyycchh  FFuunnkkccjjoonnaarriiuusszzyy  ii  PPrraaccoowwnniikkóóww SSttrraażżyy  GGrraanniicczznneejj  

 

Skontaktuj się z nami 
 
EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 47/12 00-697 Warszawa  
Sylwia Więckiewicz tel. 22 628 46 41 , 795 478 726, e-mail: s.wieckiewicz@eku.pl  
                           fax. 22 628 30 86 
 

PZU ŻYCIE SA Oddział w Warszawie:  
Sławomir Miazga, tel. 22 308 47 01, e-mail: smiazga@pzu.pl 
Justyna Jaworska, tel. 22 308 47 02, e-mail: jjaworska@pzu.pl 


