
 

 

 

Program zdrowotny dla pracowników  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

OPIEKA MEDYCZNA PZU ZDROWIE 
 

Grupa PZU od ponad 15 lat działa na rynku produktów zdrowotnych – ubezpieczeń i abonamentów. 

 

Co nas wyróżnia: 

 

Jesteśmy 
innowacyjni 

Ciągle poszukujemy 

usprawnień i stale 

dopasowujemy się do 

zmieniających się 

potrzeb klientów. 

Jesteśmy     
efektywni 

Kontrolujemy koszty      

i dbamy o sprawne 

procesy, klientom 

oferujemy szybką, 

przyjazną obsługę         

i konkurencyjne ceny. 

Jesteśmy                
fair 

Stosujemy jasne zasady, 

a nasza oferta jest 

przejrzysta i spełnia 

realne oczekiwania 

klientów. 

Jesteśmy     
elastyczni 

Naszą ofertę 

dostosowujemy do 

indywidualnych 

wymagań klientów.

  

PZU ZDROWIE w liczbach 

 Zapewniamy opiekę medyczną ponad 2 milionów klientów. 

 Ponad 500 tys. klientów korzysta z naszych ubezpieczeń lekowych. 

 Naszych Klientów leczymy w ponad 2200 placówkach medycznych w prawie 570 polskich miastach. 

 Oferujemy opiekę medyczną z szybkim dostępem do lekarzy – 2 dni do lekarzy podstawowej opieki medycznej, 5 dni 

do lekarzy specjalistów. 

 Średni czas oczekiwania na połączenie z naszym konsultantem to zaledwie kilkanaście sekund. 

 

Nasi klienci to m.in.: 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ  

 
Element zakresu Zakres Standard Zakres Komfort 

Specjaliści 

16 specjalistów 25 specjalistów 

alergolog 

chirurg ogólny 

dermatolog 

diabetolog 

endokrynolog 

gastrolog 

ginekolog 

kardiolog 

nefrolog 

neurolog 

okulista 

ortopeda 

otolaryngolog 

pulmonolog, 

reumatolog, 

urolog 

16 specjalistów z zakresu Standard plus: 

anestezjolog 

audiolog 

chirurg onkolog 

hematolog 

hepatolog 

internista 

lekarz rodzinny 

onkolog 

pediatra 

 

Szczepienia ochronne    

Prowadzenie ciąży     

Przegląd stomatologiczny     

Stomatologia  20% zniżki 20% zniżki 

Zabiegi ambulatoryjne     

Badania diagnostyczne 

49 bezpłatnych 

63 ze zniżką 15% 

162 bezpłatnych 

124 ze zniżką 15% 

Refundacja kosztów świadczeń 

realizowanych poza placówkami 

PZU ZDROWIE 
 

    

 

 

 

 

  Znajduje się w zakresie 
* zgodnie z załączonym cennikiem 
Szczegółowy opis zakresów znajduje się w dalszej części oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
UMAWIANIE WIZYT 
 

 
Na wizytę u lekarza umawiamy za pośrednictwem: 
 

 
Jak to działa? 

 

KROK 1 

Pracownik kontaktuje się z PZU 

 i podaje numer PESEL. 

 

KROK 2 

Konsultant PZU umawia 

pracownika na wizytę/badanie. 

 

KROK 3 

Pracownik udaje się na wizytę 

do wskazanej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

REFUNDACJA 
 
Refundacja jest usługą  stosowaną w sytuacji, kiedy pracownik chce wykonać badania w placówce medycznej, która nie 

współpracuje z PZU.  

 

KROK 1 

Pracownik umawia się na wizytę 

w placówce medycznej spoza 

sieci PZU. 

 

KROK 2 

Po wizycie pobiera z placówki 

paragon/fakturę za wykonana 

usługę. 

 

KROK 3 

Dostarcza do PZU formularz 

zgłoszeniowy, paragon/fakturę 

oraz kopię skierowania na 

badanie, a PZU zwraca 

poniesione koszty*. 

 

* Wysokość kwoty refundacji jest kwotą opisaną w szczegółowym cenniku refundacyjnym. 



 

 

 

E-RECEPTA 

 

E-recepta jest usługą, która pozwala na zamówienie recepty bez konieczności odbycia wizyty u lekarza. 

 
Recepta jest wypisywana na lek przyjmowany na stałe (co wynika z indywidualnej historii choroby) i taki który był wcześniej 

przepisany przez lekarza w placówce, w której zgłaszane jest zamówienie. 
 

Aby zamówić receptę, należy zadzwonić na infolinię placówki, w której jest prowadzone leczenie. 

 
Recepta jest wydawana przez placówkę osobie po weryfikacji jej ubezpieczenia i po okazaniu dowodu tożsamości. 

 

 

 

PROPOZYCJA CENOWA  

 
 
 
 
 

PROPOZYCJA  

Dla minimum 90 pracowników 
Zakres Standard Zakres Komfort  

Pakiet INDYWIDUALNY* 33,80 zł 69,30 zł 

Pakiet PARTNERSKI** 67,40 zł 138,40 zł 

Pakiet RODZINNY*** 101,15 zł 207,40 zł 

 
 
 

*Pakiet indywidualny – ubezpieczony pracownik 
** Pakiet partnerski (1+1) – ubezpieczony + jedna wskazana osoba: małżonek lub partner życiowy lub dziecko do 18. roku życia  
(a jeśli się uczy – do 25. roku życia) 
*** Pakiet rodzinny – ubezpieczony + wszyscy członkowie jego rodziny: małżonek lub partner życiowy i dzieci do 18. roku życia  
(a jeśli się uczą  – do 25. roku życia) 
 
Propozycje cenowe pozwalają na uruchomienie dwóch  zakresów. 
 
Zapraszam do współpracy 
 
Anna Kobos PZU ŻYCIE SA o/Kielce 
 
 
 
 

 


