
Zapewnij sobie i bliskim  
wizyty lekarskie  
o połowę taniej
OPIEKA MEDYCZNA DLA FIRM – PZU U LEKARZA 

MATERIAŁ
MARKETINGOWY



W ramach ubezpieczenia PZU U Lekarza (zakres Intro) zapewniamy:

W życiu zdarzają się sytuacje, w których potrzebujmy pilnej konsultacji lekarskiej albo badania. 
Często korzystamy wtedy z usług prywatnych placówek medycznych. Dzięki naszemu 
ubezpieczeniu zapłacisz za nie o wiele mniej.

   Dostęp do lekarzy 19 specjalizacji  
(bez skierowania) oraz do ponad 90 badań 
diagnostycznych.

  Wizyty u internisty i pediatry w ciągu  
maksymalnie 2 dni, a u specjalisty  
w ciągu 5 dni roboczych.

  Możliwość leczenia w prywatnych placówkach 
medycznych sieci PZU Zdrowie w ponad  
570 miastach w Polsce (także powiatowych).

 
 Wsparcie infolinii czynnej 24/7.

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

Zniżki realizujemy w stosunku do ceny usługi obowiązującej w danej placówce medycznej.

KONSULTACJE LEKARSKIE – 50% ZNIŻKI, BEZ LIMITU

• internista,
• lekarz rodzinny, 
• pediatra,
• alergolog,
• chirurg ogólny,
• dermatolog,
• diabetolog,

• endokrynolog,
• gastrolog,
• ginekolog,
• kardiolog,
• nefrolog,
• neurolog,
• okulista,

• ortopeda,
• otolaryngolog,
• pulmonolog,
• reumatolog,
• urolog.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE – 20% ZNIŻKI, BEZ LIMITU

•  badania laboratoryjne, m.in. morfologia krwi, hematokryt, OB, cholesterol, glukoza, żelazo, TSH, wapń, potas,  
kreatynina, badanie moczu i kału, cytologia,

•  badania USG, m.in. węzłów chłonnych, piersi, tarczycy, stawów, układu moczowego, gruczołu krokowego, ginekologiczne.

STOMATOLOGIA – 20% ZNIŻKI, BEZ LIMITU

• zabiegi stomatologii zachowawczej, m.in. wypełnienie zęba, scaling, piaskowanie, lakowanie, wypełnienie kanału,
• RTG zęba.

Dodatkowo raz w roku zapewniamy bezpłatny przegląd stomatologiczny. 

możesz zapewnić 
sobie i bliskim +

o                             tańsze  
prywatne wizyty lekarskie 

o                             tańsze  
badania diagnostyczne 
i zabiegi stomatologiczne

miesięcznie (za osobę)

Już za

801 102 102   pzu.pl



Zaprezentowane kwoty to przykłady cen obowiązujących w danym mieście, w placówkach własnych PZU Zdrowie  
(według stanu z października 2019 r.).

Zobacz, ile możesz zaoszczędzić – przykłady

Usługa medyczna

Usługa medyczna

Usługa medyczna

Usługa medyczna

Konsultacja endokrynologa  
i USG tarczycy w Warszawie

Konsultacja internisty  
i morfologia krwi w Gdańsku

Konsultacja gastrologa  
i USG jamy brzusznej w Opolu

Scaling, piaskowanie i fluoryzacja 
oraz wypełnienie zęba w Krakowie

Konsultacja endokrynologa – 170 zł

USG tarczycy – 130 zł

Suma: 300 zł

Konsultacja internisty – 100 zł

Morfologia krwi – 20 zł

Suma: 120 zł

Konsultacja gastrologa – 150 zł

USG jamy brzusznej – 120 zł

Suma: 270 zł

Scaling, piaskowanie  
i fluoryzacja – 270 zł

Wypełnienie zęba – 150 zł

Suma: 420 zł

Konsultacja endokrynologa – 85 zł

USG tarczycy – 104 zł

Suma: 189 zł

Konsultacja internisty – 50 zł

Morfologia krwi – 16  zł

Suma: 66 zł

Konsultacja gastrologa – 75 zł

USG jamy brzusznej – 96 zł

Suma: 171 zł

Scaling, piaskowanie  
i fluoryzacja – 216 zł

Wypełnienie zęba – 120 zł

Suma: 336 zł

Cena jednorazowej 
usługi 

Cena jednorazowej 
usługi 

Cena jednorazowej 
usługi 

Cena jednorazowej 
usługi 

Cena usługi  
z ubezpieczeniem

Cena usługi  
z ubezpieczeniem

Cena usługi  
z ubezpieczeniem

Cena usługi  
z ubezpieczeniem

Oszczędność: 111 zł

Oszczędność: 54 zł

Oszczędność: 99 zł

Oszczędność: 84 zł



Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach 
odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia 
na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, dostępnych na stronie pzu.pl, w naszych oddziałach 
lub u naszych agentów.

Umawianie wizyty – jak to działa?

Wizytę u lekarza lub badanie możesz umówić  
za pośrednictwem:

 
 portalu mojePZU (moje.pzu.pl)

 
  całodobowej infolinii 

pod nr 801 405 905 lub 22 56 65 666 
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Poznaj portal mojePZU – moje.pzu.pl

To konto, za pomocą
którego możesz
samodzielnie umawiać
i odwoływać wizyty.

801 102 102   pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora


