
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbadaj możliwości ubezpieczeń zdrowotnych w PZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ubezpieczenia grupowego  
OPIEKA MEDYCZNA 

opracowany dla pracowników  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie 
 
 

 

 

 
 

 

   



 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE – zakres  ubezpieczenia  Opieka  Medyczna 
 

dla pracowników, współmałżonków, partnerów  życiowych i  dzieci  pracowników  - obowiązuje od   01.01.2015r. 
  

 

Zakres ubezpieczenia został przygotowany z możliwością wyboru przez ubezpieczonego  jednego z dwóch zakresów.  

W tabeli poniżej, znajduje się informacja co zawierają proponowane zakresy świadczeń. 

 

ŚWIADCZENIA ZAKRES STANDARD ZAKRES KOMFORT 

 
całodobowa infolinia 

TAK TAK 

 
serwis sms-owy 

TAK TAK 

dostęp do lekarzy specjalistów 

16 specjalizacji  
(alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, 

diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, 

kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, 

ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, 

reumatolog, urolog) 

 

25 specjalizacji 
 (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) 

 
prowadzenie ciąży 

TAK TAK 

 
przegląd stomatologiczny 

TAK TAK 

 
stomatologia zachowawcza 

20% zniżki 20% zniżki 

 
wizyty domowe 

 (w godz. i dn. wolnych od pracy) 

 - 2 wizyty/rok 

 
szczepienia ochronne 

 - TAK 

 
zabiegi ambulatoryjne 

 (alergologiczne, chirurgiczne, 

ginekologiczne, ogólnolekarskie, 

okulistyczne, otolaryngologiczne, 

pielęgniarskie) 

TAK TAK 

badania diagnostyczne 

49 badań i zabiegów bezpłatnych 
 

63 badania i zabiegi ze zniżką 15% 
 

(bakteriologiczne, biochemiczne, biopsja 

cienkoigłowa tarczycy, cytologiczne wymazu  

z szyjki macicy, czynnościowe, endoskopia, 

hormonalne, immunologiczne, moczu, 

radiologia, serologiczne i immunologiczne, 

skórne 

testy alergiczne, tomografia komputerowa  

i rezonans magnetyczny, USG, wirusologiczne) 

 
162 badania i zabiegi bezpłatne 

 
124 badania i zabiegi ze zniżką 15% 

 
(bakteriologiczne, biochemiczne, biopsja 

cienkoigłowa tarczycy, cytologiczne wymazu  

z szyjki macicy, czynnościowe, endoskopia, 

hematologiczne i układu krzepnięcia, 

hormonalne, immunologiczne, kału, moczu, 

radiologia, serologiczne i immunologiczne, 

skórne testy alergiczne, tomografia 

komputerowa i rezonans magnetyczny, USG, 

wirusologiczne) 

   

 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

 
ZAKRES STANDARD ZAKRES KOMFORT 

składka miesięczna 

dla pracownika 

27,00 zł 
 

54,50 zł 
 

składka miesięczna  

dla współubezpieczonego 

26,75 zł 

 

54,25 zł 

 

 



 

 

DLA KOGO ? 
Nasze ubezpieczenie dedykowane jest dla: 

• pracowników, 

• współmałżonków, partnerów życiowych pracowników, 

• dzieci pracowników. 

 
DODATKOWO: 

• Brak ograniczenia wieku wstępu do ubezpieczenia i końca odpowiedzialności. 

• Brak wyłączenia odpowiedzialności z tytułu uprzednio występującej choroby.  

 

JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE ? 
 

Umawianie terminu wizyt możliwe jest poprzez: 
 

- kontakt z infolinią PZU tel. 801 405 905  
- wypełnienie formularza umówienia wizyty na stronie www.pzu.pl 

- platformę mojePZU 

 
 

Ubezpieczony otrzyma informacje o miejscu i terminie wizyty w wybrany sposób: telefonicznie, sms-em, e-mailem. 

 
CO ZYSKAJĄ UBEZPIECZENI ? 

Gwarancja dostępu do lekarzy specjalistów  

• bez limitów 

• bez skierowań  

• za pośrednictwem całodobowej Infolinii:  

 maksymalnie 2 dni robocze – internista, pediatra i lekarz rodzinny, 

 maksymalnie 5 dni roboczych – pozostali specjaliści 

• możliwość korzystania z opieki medycznej w całej Polsce (np. podczas podróży służbowej lub urlopu), 

• możliwość ubezpieczenia członków rodziny. 

 

 

Załączniki do niniejszej oferty dostępne są u osób obsługujących ubezpieczenie – 

Kwestura Uniwersytetu oraz na stronie www.pzu.pl 
 

1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Opieka Medyczna S. 

2. Szczegółowy zakres świadczeń STANDARD, KOMFORT. 

3. Wykaz partnerów-świadczeniodawców medycznych PZU POMOC SA 

 

 
 
 
Kontakt z PZU Życie SA : 
Tomasz Trąbczyński - Starszy Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, tel. 605 434 940, e-mail: ttrabczy@pzu.pl 

 

Kontakt z Kwesturą Uniwersytetu – obsługa ubezpieczenia : 
Polańska Ewa – tel. 89 524-55-95   Kowalska Aleksandra – tel. 523-45-66 
Tomczykowska Marta tel. 89 523-45-44   Litwinowicz Joanna – tel. 523-33-68 
Kruszyńska Iwona – tel. 89 523-33-68   Paluch Teresa – tel. 523-45-02 
Idzikowska Agnieszka – tel. 89 523-49-68  Roman Aneta – tel. 523-33-68 
Kamińska Urszula – tel. 89 523-44-99   Ziółkowska Marta – tel. 523-37-01 
 

ponad 2000 placówek 

medycznych  

w 486 miastach  

w Polsce  

(dane na 10.2015) 


