
 

 

 

Oferta opieki medycznej  
dla pracowników członków ZNP okręg łódzki przygotowany przez PZU Życie SA  
we współpracy z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową  
 

ZAWIERA PROPOZYCJĘ UBEZPIECZENIA PZU U LEKARZA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt: 

Anna Biega 

tel. 663 283 075 

e-mail: anna.biega@nau.pl 



Oferta opieki medycznej / ubezpieczenie PZU U Lekarza 

 

 

Oferta – informacje ogólne 

 

 

 
PZU U Lekarza  

Łatwy i szybki dostęp do lekarzy i badań.  

Ty i Twoi pracownicy otrzymujecie 

 

Dostęp bez skierowania do lekarzy  

8 specjalizacji oraz do licznych 

 badań diagnostycznych .  

Możliwość leczenia w prywatnych placówkach 

medycznych sieci PZU Zdrowie w ponad  

600 miastach w Polsce (także powiatowych). 

 

 

Dostęp do lekarza specjalisty  

w ciągu 5 dni roboczych. BEZ   LIMITU I BEZ 

SKIEROWAŃ   

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 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,   

Wsparcie techniczne   

 moje@pzu.pl 
 

infolinia: 801 102 008  

(opłata zgodna z taryfą operatora) 

Porównanie zakresów ubezpieczenia PZU U Lekarza 
 

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.  



Oferta opieki medycznej / ubezpieczenie PZU U Lekarza 

 

 

 STANDARD II 

Składka miesięczna 
 

15,00 zł 

  

Specjaliści dostępni  
w poszczególnych 
zakresach 
 

nielimitowany dostęp 
do 8 lekarzy specjalistów: 
endokrynolog, foniatra, 

ginekolog, kardiolog, 
neurolog, okulista, 

otolaryngolog, urolog Dostęp do lekarza specjalisty  
w ciągu 5 dni roboczych. BEZ   LIMITU I BEZ SKIEROWAŃ 

Badania dostępne  
w poszczególnych 
zakresach 
 

42 bezpłatne badania 
diagnostyczne i zabiegi 

ambulatoryjne 
oraz 90 ze zniżką 

 
 

 

Konsultacje telemedyczne 
Zapewniamy porady telemedyczne udzielane przez lekarzy specjalistów, realizowane  

bez skierowań. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to działa? 
Pracownik przed rozpoczęciem konsultacji akceptuje regulamin Dostawcy Telemedycznego.  

Czas oczekiwania na konsultację ze specjalistą do 3 dni roboczych. 

Usługę można zamówić  za pośrednictwem serwisu mojePZU  lub poprzez Infolinię pod numerem 801 405 905 (opłata 

zgodna z taryfą operatora). 

 

 

Propozycja jest ważna  do 20.06.2021 r 

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 włączeniach  i ograniczeniach 
odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia  na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, dostępnych 
na stronie pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów. 

 

Konsultacje telemedyczne 

obejmują w szczególności wywiad, 

zlecenie podstawowych badań, 

które ułatwią wstępną 

diagnostykę lub umożliwią 

kontrolę nad chorobami 

przewlekłymi. 

 
Konsultacje dostępne w dni robocze  
w godzinach: 7:00 -22:00.  

W ramach telekonsultacji lekarz może 

omówić wyniki badań, wystawić  

e-receptę, a także zwolnienie  

lekarskie. 

Konsultacje przeprowadzane  
są w formie telefonicznej, czatu,  
video czatu.  
 
 


