


PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ  PZU OMS 

 

Element zakresu Zakres Standard Zakres Komfort Zakres Komfort Plus 

Konsultacje lekarskie 

(bezpłatne wizyty) 

 
1. Alergolog 

2. Chirurg ogólny 

3. Dermatolog 

4. Diabetolog 

5. Endokrynolog 
6. Gastrolog 

7. Ginekolog 

8. Kardiolog 

9. Nefrolog 

10. Neurolog 
11. Okulista 

12. Ortopeda 

13. Otolaryngolog 

14. Pulmonolog 

15. Reumatolog 
16. Urolog 

 
16–stu specjalistów z zakresu 

STANDARD, oraz dodatkowo: 

 

17. Internista 

18. Lekarz rodzinny 
19. Pediatra 

20. Anestezjolog 

21. Audiolog 

22. Chirurg onkolog 

23. Hematolog 
24. Hepatolog 

25. Onkolog 

 

 
25–ciu specjalistów z zakresu 

KOMFORT, oraz dodatkowo: 

 

26. Lekarz chorób zakaźnych 

27. Neurochirurg 
28. Radiolog 

29. Wenerolog 

30. Psychiatra /4 wizyty w roku 

Szczepienia ochronne - 
przeciwko grypie 

anatoksyna przeciw tężcowi 

przeciwko grypie 

anatoksyna przeciw tężcowi 

Prowadzenie ciąży TAK TAK TAK 

Przegląd 

stomatologiczny 
Bezpłatnie, raz w roku 

Stomatologia 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 

Zabiegi ambulatoryjne 
pielęgniarskie, ogólnolekarskie, alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, 

otolaryngologiczne, urologiczne 

Badania diagnostyczne 
49 bezpłatnych 

63 ze zniżką 15% 

162 bezpłatnych 

124 ze zniżką 15% 
315 bezpłatnych 

Wizyty domowe - 2 wizyty/rok 4 wizyty/rok 

Refundacja Częściowy zwrot kosztów usług medycznych - dostępna za wymienione wyżej usługi bezpłatne 

 
 

Cena za pakiet: STANDARD KOMFORT  KOMFORT PLUS 

ubezpieczony 24,10 zł 47,90 zł 74,60 zł 

współubezpieczony 23,85 zł 47,65 zł 74,35 zł 

 

   

 

Dostęp bez skierowania do lekarzy  

35 specjalizacji oraz do blisko 

 400 badań diagnostycznych  

w zależności od wybranego zakresu. 
 

Możliwość leczenia w prywatnych 

placówkach medycznych sieci PZU Zdrowie 

w ponad  

600 miastach w Polsce (także powiatowych). 

 

Dostęp do internisty i pediatry w ciągu 

maksymalnie 2 dni, a do specjalisty  

w ciągu 5 dni roboczych.  

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 – jeśli się uczą – 25 lat.  



Umawianie wizyty – jak to działa? 

 
Wizytę u lekarza lub badanie możesz umówić za pośrednictwem: 

 

 

portalu mojePZU (moje.pzu.pl)  Poznaj portal mojePZU - moje.pzu.pl 

 

całodobowej infolinii 

pod nr 801 405 905 lub 22 56 65 666 

(opłata zgodna z taryfą operatora) 
 

To konto, za pomocą 

którego możesz 

samodzielnie umawiać 

i odwoływać wizyty i badania. 
 

Serwis mojePZU   

Serwis mojePZU to platforma pełna korzyści, gdzie możesz: 

 
umówić w dogodnym terminie  

i odwołać wizytę online,  
sprawdzić zakres swojego ubezpieczenia, 

 
zobaczyć, które placówki 

współpracującą z PZU Zdrowie,  
sprawdzić jak przygotować się do badania, 

 
skorzystać z wywiadu medycznego, 

 
złożyć wniosek o refundację. 

Wsparcie techniczne   

 moje@pzu.pl 
 

infolinia: 801 102 108 (opłata zgodna z taryfą 

operatora) 
 

 


