




 

Ubezpieczenie na życie dla funkcjonariuszy  

i pracowników Straży Granicznej oraz ich małżonków  

albo partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci. 

Ochrona podstawowa – 5 wariantów ubezpieczenia 

 

Aby dany wariant ubezpieczenia został uruchomiony, musi do niego przystąpić 30 osób, tj.: funkcjonariuszy lub 

pracowników w danej jednostce Straży Granicznej.  

Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się poprzez stronę moje.pzu.pl  lub przez wypełnienie standardowo deklaracji 

przystąpienia, podpisanie i oddanie do osób obsługujących ubezpieczenie grupowe w jednostce Straży Granicznej. 

Wdrożenie nowego programu następuje od  01 – 02 – 2021. Podpisane deklaracje należy składać u osób obsługujących 

ubezpieczenie w Straży Granicznej można również przystąpić do ubezpieczenia poprzez moje.pzu.pl.  

 

 
ZAKRES UBEZPIECZNIENIA 

WARIANT I 
Grupa minimum 

30 osób 

WARIANT II 
Grupa minimum 

30 osób 

WARIANT III 
Grupa minimum 

30 osób 

WARIANT IV 
Grupa minimum 

30 osób 

WARIANT V 
Grupa minimum 

30 osób 

 

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej wskutek*:  

 
• wypadku komunikacyjnego w pracy    

    z udziałem samochodu ciężarowego w porze     
nocnej (22.00-6.00 czasu lokalnego)  

473 100 650 100 670 100 720 500 750 100 

 
• wypadku komunikacyjnego w pracy w porze    
nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)  

423 100 600 100 620 100 670 500 700 100 

 
• wypadku komunikacyjnego w pracy    
z udziałem samochodu ciężarowego  

423 100 600 100 620 100 670 500 700 100 

 
• wypadku komunikacyjnego  
z udziałem samochodu ciężarowego  
w porze nocnej (22.00–6.00 czasu lokalnego)  

335 100 350 100 380 100 450 500 502 100 

 
• wypadku komunikacyjnego w porze nocnej 

    (22.00–6.00 czasu lokalnego)  

285 100 300 100 330 100 400 500 452 100 

 
• wypadku komunikacyjnego w pracy  

373 100 550 100 570 100 620 500 650 100 

• wypadku komunikacyjnego 
   z udziałem samochodu ciężarowego 

318 100 500 100 490 100 570 500 600 100 

 
• wypadku komunikacyjnego  

235 100 250 100 280 100 350 500 402 100 

 
• wypadku w pracy  

218 100 400 100 390 100 470 500 500 100 

 
• pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla  

180 100 200 100 200 100 300 500 352 100 

 
• utonięcia  

180 100 200 100 200 100 300 500 352 100 

 
• wybuchu gazu  

180 100 200 100 200 100 300 500 352 100 

 
• porażenia prądem albo uderzenia pioruna  

180 100 200 100 200 100 300 500 352 100 

 
• uprawiania sportu  

180 100 200 100 200 100 300 500 352 100 

 
• uprawiania niebezpiecznego sportu  

230 100 250 100 250 100 350 500 402 100 

 
• uprawiania sportu na kółkach  

230 100 250 100 250 100 350 500 402 100 

 
• narciarstwa albo snowboardingu  

280 100 300 100 300 100 400 500 452 100 

 
• nieszczęśliwego wypadku  

130 100 150 100 150 100 250 500 302 100 

 
• zawału serca lub krwotoku śródmózgowego  

115 100 150 100 150 100 210 500 250 100 



 
• śmierci ubezpieczonego (niezależnie od przyczyny)  

50 100 65 100 75 100 85 500 120 100 

   
 osierocenie  dziecka – 
 jednorazowe świadczenia dla dziecka  

2 000 4 000 4 000 6 000 7 000 

 

  Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych:  
 
• śmierć małżonka albo partnera życiowego       
spowodowana wypadkiem komunikacyjnym  

80 000 95 000 100 000 105 000 110 000 

 
• śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym   
wypadkiem  

20 000 35 000 40 000 50 000 55 000 

 
• śmierć małżonka naturalna  

11 000 16 000 20 000 25 000 25 000 

 
• śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym   
wypadkiem  

4 000 5 000 6 500 7 000 7 000 

 
• śmierć dziecka naturalna  

2 500 3 000 5 500 6 000 6 000 

 
• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym   
wypadkiem  

3 000 3 000 4 000 5 000 6 000 

 
• śmierć rodziców naturalna  

2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 

 
• śmierć rodziców małżonka spowodowana   
nieszczęśliwym wypadkiem  

3 000 3 000 4 000 5 000 6 000 

• śmierć rodziców małżonka naturalna 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 

• urodzenie dziecka 1 100 1 400 1 500 1 700 1 900 

• urodzenie martwego dziecka 2 200 2 800 3 000 3 400 3 800 

 

Świadczenia zdrowotne:  
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany  
nieszczęśliwym wypadkiem – 100% 

50 000 55 000 57 000 60 000 63 000 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany  
nieszczęśliwym wypadkiem – 1% 

500 550 570 600 630 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany  
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  
100% 

50 000 55 000 57 000 60 000 63 000 

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany   
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym –1% 

500 550 570 600 630 

• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego 
(32 jednostki chorobowe) 

8 000 10 000 10 000 10 000 12 000 

• dodatkowe świadczenie – nowotwór złośliwy  4 000 7 000 10 000 12 000 15 000 

• wystąpienie ciężkiej choroby współubezpieczonego    
(31 jednostek chorobowych) 

2 000 3 000 4 000 4 000 5 000 

• wystąpienie ciężkiej choroby dziecka 
(26 jednostek chorobowych) 

- 5 000 5 000 - - 

   • operacja chirurgiczna ubezpieczonego: 

   - I klasa (100% sumy ubezpieczenia) 2 000 3 500 7 000 7 500 8 000 

   - II klasa (50% sumy ubezpieczenia) 1 000 1 750 3 500 3 750 4 000 

   - III klasa (30% sumy ubezpieczenia) 600 1 050 2 100 2 250 2 400 

   - IV klasa (10% sumy ubezpieczenia) 200 350 700 750 800 

   - V klasa (5% sumy ubezpieczenia)  
100 175 350 375 400 

• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 12 000 20 000 30 000 37 500 45 000 

 
leczenie szpitalne – minimum 3 – dniowy pobyt   
w szpitalu na skutek choroby,  zawału lub krwotoku  
śródmózgowego oraz minimum 1 dzień na skutek  
nieszczęśliwego wypadku, wypadku w pracy,  
wypadku komunikacyjnego: 

tak tak tak tak tak 

      

   - wypadkiem komunikacyjnym  od 1. do 14. dnia 220 270 270 315 400 

   - wypadkiem w pracy od 1. do 14. dnia 220 270 270 315 400 

   - zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 110 150 150 175 250 

   - nieszczęśliwym wypadkiem od 1. do 14. dnia 165 240 240 280 300 

   - chorobą 55 60 60 70 100 

   - nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy,     
   wypadkiem komunikacyjnym, zawałem serca lub       
   krwotokiem śródmózgowym powyżej 14 dni 

55 60 60 70 100 



• jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na     
   Oddziale Intensywnej Terapii 

550 600 600 700 1 000 

• rekonwalescencja – za każdy dzień    
rekonwalescencji maksymalnie za 30 dni zwolnienia  
lekarskiego po minimum 14 dniowym pobycie w  
szpitalu 

27,50 30 30 35 50 

• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece  
produktów o wartości: 

200 200 200 200 200 

• leczenie specjalistyczne ubezpieczonego:  
ablacja, chemioterapia, dializoterapia, radioterapia, 
radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, terapia 
interferonowa, terapia radiojodem 
nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie 
kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie 
stymulatora serca (rozrusznika), wszczepienie 
stymulatora resynchronizującego 

3 000 5 000 5 000 5 500 6 000 

 
➢ uszkodzenie ciała ubezpieczonego: 

 

• oparzenie 
 
 

• trwałe inwalidztwo, spowodowane: 
▪ wypadkiem komunikacyjnym 
▪ pożarem 
▪ wybuchem gazu 
▪ porażeniem prądem albo uderzeniem pioruna  

     

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 
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➢ złamanie kości, spowodowane: 
• uprawianiem sportu na kółkach 
• uprawianiem joggingu 
• grą w piłkę 

odpowiedni 
procent sumy 
ubezpieczenia 

(10.000) w 
zależności 
od rodzaju 
złamania 

(zgodnie z OWU) 

odpowiedni 
procent sumy 
ubezpieczenia 

(10.000) w 
zależności 
od rodzaju 
złamania 

(zgodnie z OWU) 

odpowiedni 
procent sumy 
ubezpieczenia 

(10.000) w 
zależności 
od rodzaju 
złamania 

(zgodnie z OWU) 

odpowiedni 
procent sumy 
ubezpieczenia 

(10.000) w 
zależności 
od rodzaju 
złamania 

(zgodnie z OWU) 

odpowiedni 
procent sumy 
ubezpieczenia 

(10.000) w 
zależności 
od rodzaju 
złamania 

(zgodnie z OWU) 

Prawo indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia 
Gwarancja 
kontynuacji 

typ A 

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A 

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A 

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A 

Gwarancja 
kontynuacji 

typ A 

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 62,50 zł 77,80 zł 87,50 zł 94,50 zł 107,80 zł 

Dodatkowa ochrona życia 

Oferta dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani podwyższeniem świadczeń. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA  

ŚWIADCZENIA W ZŁ 

WARIANT I WARIANT II WARIANT III 

Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:    

• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 
110 000 300 000 380 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 
90 000 200 000 280 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem w pracy 
90 000 200 000 280 000 

• nieszczęśliwym wypadkiem 
50 000 100 000 180 000 

• przyczyną naturalną 
25 000 40 000 60 000 

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia – typ C nie nie nie 

Składka miesięczna 10,60 15,80 20,80 

 



Wykaz ciężkich chorób, które wchodzą w zakres dodatkowego ubezpieczenia na wpadek ciężkiej choroby ubezpieczonego, 

ciężkiej choroby małżonka, ciężkiej choroby dziecka 

CIĘŻKIE CHOROBY UBEZPIECZONEGO/MAŁŻONKA CIĘŻKIE CHOROBY DZIECKA  

 
1. anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna) 

2. bąblowiec mózgu 
3. chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca (by-pass) 
4. choroba Creutzfeldta-Jakoba 

5. zator tętnicy płucnej 
6. przewlekła niewydolność nerek 

7. nowotwór złośliwy 
8. kleszczowe zapalenie mózgu 
9. ropień mózgu 

10. sepsa (posocznica) 
11. tężec 

12. udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym 
13. wścieklizna 

14. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji 
15. zakażenie wirusem HIV zawodowe 
16. zawał serca 

17. zgorzel gazowa 
18. borelioza 

19. chirurgiczne leczenie choroby aorty brzusznej 
20. chirurgiczne leczenie choroby aorty piersiowej  
21. gruźlica 

22. schyłkowa niewydolność wątroby 
23. utrata kończyny 

24. całkowita utrata słuchuw obydwu uszach 
25. chirurgiczne leczenie zastawkowej wady serca 
26. choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne) 

27. choroba Huntingtona 
28. bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych 

29. zakażona martwica trzustki 
30. bakteryjne zapalenie wsierdzia 
31. stwardnienie rozsiane 

32. wirusowe zapalenie wątroby typu B i C ( dotyczy tylko ubezpieczonego) 

 
1. bakteryjne zapalenie wsierdzia 

2. całkowita utrata słuchu w co najmniej jednym uchu 
3. całkowita utrata wzroku w co najmniej jednym oku 
4. ciężkie oparzenie 

5. cukrzyca typu 1 
6. choroba Leśniowskiego-Crohna 

7. dystrofia mięśniowa 
8. nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego-Medina 
9. borelioza 

10. niedokrwistość aplastyczna 
11. niedokrwistość hemolityczna 

12. niezłośliwy guz mózgu 
13. nowotwór złośliwy 

14. paraliż kończyn wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego 
15. przewlekła niewydolność nerek 
16. schyłkowa niewydolność wątroby 

17. sepsa (posocznica 
18. śpiączka 

19. tężec 
20. toczeń rumieniowaty układowy 
21. transplantacja 

22. utrata kończyny 
23. wścieklizna 

24. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji 
25. zapalenie mózgu 
26. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

 

Wykaz rodzajów leczenie specjalistycznego, wchodzącego w zakres dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia specjalistycznego:  

RODZAJ LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO 

1. ablacja 
2. chemioterapia 

3. dializoterapia 
4. radioterapia 
5. radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife 

6. terapia interferonowa 
7. terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy 

8. wszczepienie kardiowertera-defibrylatora 
9. wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika) 

10. wszczepienie stymulatora resynchronizującego 

 

Opieka Medyczna 

Dla zainteresowanych osób.  
 
Ubezpieczenie zdrowotne daje poczucie bezpieczeństwa dzięki szybkiej dostępności do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych 
 w całej Polsce.  
 
Zasady dostępności do usług medycznych 

• dostęp do lekarzy POZ oraz specjalistów – bez limitów do 2 dni roboczych 
• dostęp do lekarzy specjalistów – bez skierowania, bez limitu do 5 dni roboczych 
• w przypadku gdy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych jest dziecko do 15 roku życia dostęp do konsultacji specjalistycznych 

zależy od dostępności specjalisty dziecięcego u danego świadczeniodawcy  

• realizacja badań diagnostycznych – na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy 
• wizyty domowe – realizowane w zasięgu terytorialnym określonym przez świadczeniodawcę 
Lista aktualnych placówek medycznych znajdziecie państwo na stronie www.pzu.pl 

 
     Zakres ubezpieczeń 
     Program prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PZU Opieka Medyczna w ramach opieki ambulatoryjnej obejmuje przedstawiony poniżej  zakres 
     świadczeń. 
 

Zakres świadczeń w danym ubezpieczeniu STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS 

Lekarz rodzinny  ✓ ✓ 

Internista  ✓ ✓ 

Pediatra  ✓ ✓ 

http://www.pzu.pl/


Alergolog ✓ ✓ ✓ 

Anestezjolog  ✓ ✓ 

Audiolog  ✓ ✓ 

Chirurg ogólny ✓ ✓ ✓ 

Chirurg onkolog  ✓ ✓ 

Chirurg naczyniowy    

Dermatolog ✓ ✓ ✓ 

Diabetolog ✓ ✓ ✓ 

Endokrynolog ✓ ✓ ✓ 

Gastrolog ✓ ✓ ✓ 

Ginekolog  ✓ ✓ ✓ 

Hematolog  ✓ ✓ 

Hepatolog  ✓ ✓ 

Kardiolog  ✓ ✓ ✓ 

Lekarz chorób zakaźnych   ✓ 

Lekarz specjalista rehabilitacji    

Nefrolog ✓ ✓ ✓ 

Neurochirurg    ✓ 

Neurolog ✓ ✓ ✓ 

Okulista ✓ ✓ ✓ 

Onkolog  ✓ ✓ 

Ortopeda ✓ ✓ ✓ 

Otolaryngolog ✓ ✓ ✓ 

Proktolog    

Pulmonolog ✓ ✓ ✓ 

Radiolog  
 

✓ 

Reumatolog ✓ ✓ ✓ 

Urolog ✓ ✓ ✓ 

Traumatolog    

Wenerolog  
 

✓ 

Psychiatra  
  

4 wizyty w roku 

Psycholog    

Zabiegi ambulatoryjne  

Pielęgniarskie ✓ ✓ ✓ 

Ogólnolekarskie ✓ ✓ ✓ 

Alergologiczne ✓ ✓ ✓ 

Chirurgiczne ✓ ✓ ✓ 

Ginekologiczne ✓ ✓ ✓ 

Okulistyczne ✓ ✓ ✓ 

Ortopedyczne ✓ ✓ ✓ 

Otolaryngologiczne ✓ ✓ ✓ 

Urologiczne ✓ ✓ ✓ 

Badania diagnostyczne   
Realizowane zgodnie ze wskazania medycznymi na zlecenie lekarza 

Świadczeniodawcy w placówkach wskazanych przez Świadczeniodawcę  za 
pośrednictwem infolinii medycznej 

Diagnostyka laboratoryjna 
Podstawowe testy diagnostyczne   

 

badania hematologiczne i układu krzepnięcia  ✓  ✓  

badania biochemiczne ✓  ✓  ✓  

badania serologiczne i immunologiczne ✓  ✓  ✓  

Badania hormonalne  ✓  ✓  

Badania moczu ✓  ✓  ✓  

Badania kału  ✓  ✓  

badania bakteriologiczne ✓  ✓  ✓  

badania wirusologiczne ✓  ✓  ✓  

inne ✓  ✓  ✓  

Diagnostyka laboratoryjna   
Specjalistyczne testy diagnostyczne 

 

badania biochemiczne - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

badania immunologiczne - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

badania hormonalne - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

badania moczu  ✓ ✓  



badania bakteriologiczne - 15% zniżki ✓ ✓  

badania wirusologiczne - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

badania markerów nowotworowych    

inne - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

Diagnostyka radiologiczna  

badania z zakresu diagnostyki RTG  ✓  ✓  

mammografia - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

urografia - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

wlew doodbytniczy - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

Diagnostyka  ultrasonograficzna                                                                                                                                                                                                                                       

badania z zakresu diagnostyki USG                ✓  ✓  ✓  

echokardiografia - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

USG dopplerowskie - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

Diagnostyka obrazowa                                                      

tomografia komputerowa TK - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

rezonans magnetyczny NMR - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

Diagnostyka endoskopowa  

gastroskopia - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

sigmoidoskopia - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

rektoskopia - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

kolonoskopia - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

anoskopia    

Badania czynnościowe  

spirometria ✓  ✓  ✓  

badanie EKG spoczynkowe  ✓  ✓  

badania EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera, próba 
wysiłkowa, pomiar całodobowy ciśnienia tętniczego (metodą 
Holtera ciśnieniowego)  

- 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

badania EEG - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

badania EMG - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

densytometria - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

audiometria  - 15% zniżki - 15% zniżki ✓  

Prowadzenie ciąży ✓  ✓  ✓  

Szczepienia ochronne usługa obejmuje: kwalifikację, iniekcję oraz koszt szczepionki 

p/grypie sezonowej  ✓  ✓  

anatoksyna p/tężcowa  ✓  ✓  

REFUNDACJA- zwrot kosztów świadczeń (usług) 
zrealizowanych poza siecią placówek PZU POMOC” 

Tak - zgodnie z cennikiem świadczeń zdrowotnych. 

Opieka stomatologiczna  

Przegląd stomatologiczny bezpłatnie 1 x w roku 

stomatologia zachowawcza dostęp ze zniżką – 20% 
zniżki realizowane w stosunku do ceny usługi obowiązującej 

w placówce medycznej 

Wizyty domowe  Usługa realizowana jest w  zakresie terytorialnym określonym przez 
świadczeniodawcę - informacja dostępna na infolinii 

Porada lekarska internisty lub lekarza rodzinnego albo 
pediatry, przeprowadzona całodobowo w domu 
ubezpieczonego 

 2 wizyty 
w roku 

4 wizyty 
w roku 

Infolinia 24h umawianie wizyt  oraz badań odbywa się przez Konsultantów  za 
pośrednictwem infolinii PZU POMOC SA 

SKŁADKI STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS 

Składka miesięczna  dla pracownika 24,10 zł 47,90 zł 74,60 zł 

Składka miesięczna  dla współubezpieczonego- 
małżonka / dziecka, opłacana przez pracownika. 

23,85 zł 47,65 zł 74,35 zł 

 

Gwarantowane parametry dostępności 



• na wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej                          do 2 dni roboczych 

• na wizytę u lekarza specjalisty                            do 5 dni roboczych 

 

Wyżej wymienione parametry nie obejmują: 

• terminów realizacji badań laboratoryjnych 
• terminów realizacji wizyt we wskazanej przez Klienta konkretnej lokalizacji lub placówce medycznej 
• terminów realizacji wizyt u wskazanego z imienia i nazwiska lekarza POZ lub specjalisty 
 

Zobacz jak łatwo umówić się do lekarza 

 

 

 

 

 

Kontakt do osób obsługujących ubezpieczenie grupowe w Straży Granicznej w Koszalinie: 
 

✓ Anna Rogowska 
tel.: 94 344 40 63 lub 664 40 63 
 

✓ Małgorzata Szakuta 
tel.: 94 344 41 68 lub 664 41 68 

 
Kontakt do PZU Życie SA: 
 

✓ Joanna Biegajska  
e-mail: jbiegajska@pzu.pl 
tel.: 660 451 880 

 

Kontakt do Brokera WDB SA 
 

✓ Marcin Kowalik 
e-mail: ubezpieczeniasg@wdbsa.pl  
tel.: 883 390 900 

 
✓ Dominika Łączna 

e-mail: ubezpieczeniasg@wdbsa.pl  
tel.: +48 22 628 46 41 

 

KROK 1 

KROK 2 

KROK 3 

Jeśli będziesz chciał umówić się na wizytę, dzwonisz pod numer 801 405 905, 
możesz również umówić się na wizyty poprzez konto moje.pzu.pl 
 
Przyjmiemy Twoje zgłoszenie. Informacje o miejscu i terminie umówionej wizycie 
 

Udajesz się do lekarza. 

mailto:jbiegajska@pzu.pl
mailto:ubezpieczeniasg@wdbsa.pl
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