UBEZPIECZENIE „PZU dla ZDROWIA”
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, dążąc do zapewnienia jak największego komfortu
usług zdrowotnych Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA przygotował nowoczesne i kompleksowe
ubezpieczenie zdrowotne PZU DLA ZDROWIA .

Co proponujemy w ramach ubezpieczenia?

Szeroki zakres opieki ambulatoryjnej, stomatologicznej, nieograniczony dostęp do lekarzy podstawowej opieki
medycznej oraz lekarzy specjalistów, podstawowe i specjalistyczne testy diagnostyczne.

Co gwarantujemy Klientom posiadającym Ubezpieczenie PZU DLA ZDROWIA
o
o
o
o
o
o
o

nielimitowany i szybki dostęp do usług zawartych w zakresie Ubezpieczenia: konsultacji lekarskich, badań
ambulatoryjnych, laboratoryjnych (do 403 badań), opieki stomatologicznej,
wizyta u lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry – maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych,
wizyta u lekarzy od 16 do 35 specjalizacji bez skierowania– maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych,
komfort, wygodę oraz jakość świadczonych usług medycznych - umawiasz się na wizytę telefonicznie
POPRZEZ INFOLINIĘ, w dogodnym terminie w jednej z ok. 1400 placówek na terenie CAŁEGO kraju,
refundację wizyt u dowolnego , własnego lekarza, a także świadczeń medycznych wykonanych w innych
placówkach poza siecią PZU Pomoc,
uprzednio występująca choroba czy wypadek mający miejsce przed początkiem odpowiedzialności PZU
nie wyłączają z możliwości przystąpienia do tego programu
wydłużony do 67 roku życia wiek wstępu do ubezpieczenia.

Jak umawiamy się na wizyty ?

Na wizyty w placówkach umawiamy się dzwoniąc na numer infolinii PZU POMOC 801 405 905. Na konsultację
do lekarzy specjalistów Klienci umawiają się bezpośrednio bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia ?

Grupowym ubezpieczeniem PZU dla ZDROWIA może zostać objęty pracownik i współmałżonek (osoba która
nie ukończyła 67. roku życia) oraz dziecko (w wieku do 18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do
25. roku życia). Oferujemy atrakcyjne pakiety rodzinne i partnerskie oraz standardowe-indywidualne. Możliwości
przystąpienia do tego ubezpieczenia nie mają jedynie osoby leczące niepłodność, leczące uzależnienia , leczące
wady wrodzone.

Jaka grupa może przystąpić do tego ubezpieczenia?

Ubezpieczeniem tym mogą być objęte firmy mające min. 3 pracowników.

Gdzie realizujemy świadczenia zdrowotne?

Nasze placówki medyczne zostały wybrane spośród najlepszych. To renomowane, wyposażone w
nowoczesny sprzęt poradnie zapewniające komfortowe warunki realizacji usług medycznych. Dodatkowym atutem jest
dostępność ok. 1400 placówek medycznych w całym kraju. Korzystać można z dowolnej placówki.

Jakie są zakresy świadczeń zdrowotnych i ich ceny?

Poza możliwością wyboru pakietu, w każdej firmie możemy wybrać odpowiedni do oczekiwań pracowników zakres
świadczeń zdrowotnych spośród pięciu: intro, standard, komfort, komfort plus i optimum.
Na cenę płaconą miesięcznie za wybrany pakiet i zakres świadczeń ma wpływ ilość pracowników i struktura
zatrudnienia(ilość zatrudnionych kobiet i mężczyzn).
Przykładowe ceny w firmie zatrudniającej 3-10 osób, w tym więcej mężczyzn:
-pakiet indywidualny w zakresie standard 53 zł
-pakiet rodzinny (malżeństwo- mąż, żona i wszystkie dzieci ) w zakresie standard 159 zł
-pakiet indywidualny w zakresie komfort 106 zł
-pakiet rodzinny (malżeństwo- mąż, żona i wszystkie dzieci ) w zakresie komfort 318 zł
W większej firmie, zatrudniającej większą ilość pracowników, opłata za wybrany ten sam pakiet i zakres świadczeń są
niższe.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych oferowanych zakresów - w odrębnym załączniku.
Pozostałe szczegóły dotyczące ubezpieczenia i możliwości jego zawarcia u agenta.
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Ubezpieczenia indywidualne i grupowe.
Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne
Dodatkowe info: www.ubezpieczenia-lublin.jimdo.com
Pomogę Wam zabezpieczyć przyszłość.

