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Oferta opieki medycznej / ubezpieczenie PZU U Lekarza 

 

 

PZU U Lekarza   
 

Ty i Twoi pracownicy otrzymujecie 

 

Dostęp bez skierowania do lekarzy  

30 specjalizacji oraz ponad 

300badań diagnostycznych  

w zależności od wybranego zakresu. 
 

Możliwość leczenia w prywatnych placówkach 

medycznych sieci PZU Zdrowie w ponad  

570 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. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  



 

Specjaliści dostępni w poszczególnych zakresach 
 

SPECJALISTA STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS 

lekarz rodzinny    

pediatra    

internista    

alergolog    

chirurg ogólny    

dermatolog    

diabetolog    

endokrynolog    

gastrolog    

ginekolog    

kardiolog    

nefrolog    

neurolog    

okulista    

ortopeda    

reumatolog    

urolog    

otolaryngolog    

pulmonolog    

hepatolog    

hematolog    

anestezjolog    

audiolog    

chirurg onkolog    

onkolog    

radiolog    

wenerolog    

lekarz chorób zakaźnych    

neurochirurg    

psychiatra (4 wizyty rocznie)    

 
Propozycja cenowa 

 

PAKIET 
ZAKRES 

STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS 

ubezpieczony 24,10 47,90 74,60 

współubezpieczony 23,85 47,65 74,35 

 

 
 



 

Nielimitowane badania diagnostyczne dostępne w zakresach 

 

Porównanie zakresów ubezpieczenia PZU U Lekarza 

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 

 

 
 

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS 

serologiczne i immunologiczne     

bakteriologiczne    

moczu    

cytologiczne wymazu szyjki macicy    

hematologiczne i układu krzepnięcia -   

kału -   

USG bezpłatne albo ze zniżką 15% bezpłatne albo ze zniżką 15%  

radiologia -15% bezpłatne albo ze zniżką 15%  

biopsja cienkoigłowa tarczycy -15% -15%  

endoskopia -15% -15%  

czynnościowe (EKG, EMG, spirometria) bezpłatne albo ze zniżką 15% bezpłatne albo ze zniżką 15%  

biochemiczne bezpłatne albo ze zniżką 15% bezpłatne albo ze zniżką 15%  

hormonalne -15% bezpłatne albo ze zniżką 15%  

immunologiczne -15% -15%  

wirusologiczne -15% -15%  

skórne testy alergiczne -15% -15%  

TK i NMR -15% -15%  



  

  
Refundacja  

Zwrócimy koszty badań lub wizyt lekarskich zrealizowanych w dowolnej placówce medycznej.  
  

  

 

Jak to działa?  
Krok 1: Pracownik, który stara się o zwrot kosztów, przekazuje do PZU następujące dokumenty:  

• fakturę zawierającą imię i nazwisko, liczbę wykonanych świadczeń zdrowotnych danego typu, cenę każdego 

świadczenia zdrowotnego, datę realizacji usługi medycznej,  

• formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony pzu.pl: pzu.pl),  

• kopię skierowania lekarskiego lub zaświadczenie o wystawionym skierowaniu na badania: USG, RTG, EMG,  

EEG, hormony, rezonans magnetyczny,  tomografia komputerowa, biopsja, badania endoskopowe, EKG, Echo 

serca, testy alergiczne, rehabilitacja, audiometria, densytometria, urografia, fizykoterapia, kinezyterapia.  

Krok 2: Pracownik przesyła dokumenty w formie skanu na adres: zwroty_refundacje@pzu.pl, listem poleconym  lub w 

innej formie posiadającej potwierdzenie nadania przesyłki (np. przesyłka kurierska) na adres: ul. Postępu 18A,  02-676 

Warszawa z dopiskiem „Refundacja”.  

  

  

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:  

 

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej  
Renata Gaborek tel.: 68 358 23 40 lub 609 607 072 
e-mail: renata.gaborek@strazgraniczna.pl 
Aleksandra Towpik tel.: 68 358 22 31 lub 695 215 832 
e-mail: aleksandra.towpik@strazgraniczna.pl 
 
Izabela Drela tel.: 68 358 21 31  
e-mail: izabela.drela@strazgraniczna.pl 
Justyna Matuszewska tel.: 68 358 23 21 lub IP 666 2321 
e-mail: justyna.matuszewska@strazgraniczna.pl 

 
 
 
 

PZU Życie SA 
Monika Szumigała tel.: 660 449 563  

 
 
 
WDB S.A. – Broker Ubezpieczeniowy  
tel.: 22 628 46 41 lub 885 390 900  
e-mail: ubezpieczeniasg@wdbsa.pl 
ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa 
Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro 

 

 

  

  

  

  

      

   

            

   

   

    

  

   

   

 

    

       

  

   

   

   

  


