
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla 
Pracowników   Uniwersytetu Rolniczego  
im. H. Kołłątaja w Krakowie,  
ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci  
oraz Partnerów Życiowych 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa – pracowników Uniwersytetu Rolniczego  im. H. Kołłątaja 

w Krakowie SA , współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników opracowany został nowy  

program grupowego ubezpieczenia pracowniczego Typ P Plus we współpracy z DB PATRON Sp. z o.o. 

 

Nowe warunki obowiązywać będą od 1 grudnia  2014 roku!  

W związku z wprowadzeniem nowego programu wszystkie obecnie funkcjonujące polisy PZU Życie SA w Uniwersytecie 

Rolniczym w Krakowie  zostaną zamknięte z dniem 30.11.2014r. 

W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące programu ubezpieczeniowego oraz zestaw 

dodatkowych informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia. 

 
 

Zalety korzystania z nowego programu 

• ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 

• zakres ubezpieczenia wynegocjowany w PZU nie jest możliwy do uzyskania w polisach indywidualnych 

• niska składka ubezpieczeniowa 

• możliwość ubezpieczenia współmałżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci na analogicznych zasadach jak 

pracownicy 

• brak ankiet i badań medycznych 

 

Przystąpienie do ubezpieczenia 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy oraz ich małżonkowie/partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci. 

Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się poprzez podpisanie deklaracji przystąpienia i złożenie jej  w Dziale Obsługi 

Kadrowej do poniżej wymienionych osób. 

Ewa Pardjak tel.12 6624313 

Kazimiera Nowińska tel. 12 6624313 

 

 

Tylko teraz wszystkie osoby przystępujące do nowego programu od 01.12.2014r otrzymują pełną ochronę bez 

okresu karencji!  

Karencja obowiązuje tylko do Medycznego Eksperta Domowego według owu. 



 

 

Bezpieczeństwo to podstawa ! 

Nieszczęśliwe zdarzenie czy wypadek mogą znacząco odmienić Twoje życie.  

Nie jesteś w stanie ich przewidzieć.  

Dlatego już dziś warto zapewnić spokojną przyszłość sobie i swojej rodzinie. 

 

Możliwość wyboru 

Proponujemy 3 warianty ubezpieczenia dla pracowników, małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci , które różnią 

się zakresem i wysokością świadczeń . Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełnia oczekiwania Twoje i Twoich bliskich. 

 

PZU Życie SA  proponuje dotychczas ubezpieczonym pracownikom zwiększenie kwoty świadczeń i składki, adekwatnie do 

obecnie posiadanego wariantu ubezpieczenia. Nowy zakres ubezpieczenia zakłada polepszenie warunków ubezpieczenia 

poprzez zwiększenie wysokości i zakresu świadczeń.  

 

Kilka prostych i szybkich sposobów zgłoszenia świadczeń 

• przez Internet: wejdź na stronę www.pzu.pl i kliknij na „Zgłoś szkodę lub roszczenie”. Dzięki temu zrealizujesz 
świadczenie bez wizyty w placówce PZU i przy minimum formalności 

• telefonicznie: zadzwoń pod numer 801 102 102 (dla dzwoniących z zagranicy +48 22 566 55 55) 
Pamiętaj, świadczenie możesz zgłosić przez całą dobę codziennie z dowolnego miejsca na świecie. 

 

Wypłata świadczeń szybko i bez wychodzenia z domu 

• minimum formalności – składasz tylko podstawowe dokumenty 
• bez kolejek – jeśli masz potrzebę wyjaśnienia pewnych spraw, pracownik PZU Życie SA skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub 

mailowo i ustali niezbędne szczegóły 
• przejrzyste procedury – jasne zasady przyjmowania odpowiedzialności za zgłoszone zdarzenie, uproszczone warunki likwidacji, 

np. Wypłata  świadczenia  z tytułu TU bez komisji lekarskiej . 
 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących warunków grupowego ubezpieczenia na życie, prosimy 
o kontakt: 

 

Ze strony PZU Życie SA: 

• Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego – Dorota Zegan: tel. 605 549 658, dzegan@pzu.pl 

• Doradca Klienta – Agnieszka  Kowalska: tel. 668 104 138, agnkowalska@pzu.pl 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RODZAJ 
ŚWIADCZENIA 

Kwota świadczenia (zł) 

  Wariant 
proponowany 

Wariant I 
aktualny 

Wariant II 
proponowany 

Wariant II 
aktualny 

Wariant III 
proponowany 

Wariant III 
aktualny 

Śmierć 
ubezpieczonego 
spowodowana: * 

  
 

  
 

  
 

- nieszczęśliwym 
wypadkiem 
komunikacyjnym w 
pracy, 

160 000 zł 104 000 zł          144 000 zł           93 600 zł            128 000 zł            83 200 zł  

- nieszczęśliwym 
wypadkiem 
komunikacyjnym, 

         110 000 zł            77 000 zł            99 000 zł            69 300 zł             88 000 zł             61 600 zł  

- nieszczęśliwym 
wypadkiem przy pracy, 

         110 000 zł            77 000 zł            99 000 zł            69 300 zł            88 000 zł            61 600 zł  

- nieszczęśliwym 
wypadkiem, 

          60 000 zł              50 000 zł             54 000 zł              45 000 zł             48 000 zł             40 000 zł  

- zawałem serca lub 
krwotokiem 
śródmózgowym 

40 000 zł 25 000 zł 36 000 zł 22 500 zł 32 000 zł 20 000 zł 

- przyczyną naturalną,           30 000 zł            25 000 zł             27 000 zł             22 500 zł              24 000 zł              20 000 zł  
Jednorazowe 
świadczenie dla 
dziecka (osierocenie) 

3 600 zł 3 600 zł 3 200 zł 3 200 zł 3 200 zł 3 200 zł 

Śmierć małżonka: *              

- spowodowana 
nieszczęśliwym 
wypadkiem 

22 500 zł 22 500 zł 20 250 zł 20 250 zł 18 000 zł 18 000 zł 

- naturalna 12 500 zł 12 500 zł 11 250 zł 11 250 zł 10 000 zł 10 000 zł 
Śmierć dziecka do 25 
r. życia 

             3 000 zł                3 000 zł               2 700 zł                2 700 zł               2 400 zł               2 400 zł  

Śmierć rodziców oraz 
rodziców małżonka 

2 100 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 1 650 zł 1 600 zł 

Urodzenie dziecka    1 300 zł     1 300 zł    1 000 zł    1 000 zł      950 zł      900 zł  

Urodzenie martwego 
dziecka 2 600 zł 2 600 zł 2 000 zł 2 000 zł 1 900 zł 1 800 zł 

Uszczerbek na 
zdrowiu 
spowodowany 
nieszczęśliwym 
wypadkiem 

            

- 1% trwałego 
uszczerbku  400 zł 400 zł 360 zł 360 zł 320 zł 32 000 zł 

- 1% trwałego 
uszczerbku wskutek 
zawału serca lub 
krwotoku 
śródmózgowego 

250 zł Brak 180 zł Brak 160 zł Brak 

Wystąpienie ciężkiej 
choroby 
ubezpieczonego: 

6 000 zł                        
zakres 

rozszerzony (23 
choroby) 

5 500 zł                        
zakres podstawowy 

(17 chorób) 

5 400 zł                 
zakres 

rozszerzony (23 
choroby) 

5 400 zł                 
zakres podstawowy 

(17 chorób) 

4 000 zł                        
zakres rozszerzony 

 (23 choroby) 

3 700 zł                        
zakres podstawowy 

(17 chorób) 

Wystąpienie ciężkiej 
choroby małżonka 
ubezpieczonego: 

3 100 zł                         
zakres 

podstawowy (23 
choroby) 

3 000 zł                         
zakres podstawowy 

(17 chorób) 

3 200 zł                         
zakres 

rozszerzony (23 
choroby) 

3 000 zł                         
zakres podstawowy 

(17 chorób) 

3 000 zł                         
zakres rozszerzony 

 (23 choroby) 

3 000 zł                         
zakres podstawowy 

(17 chorób) 

Operacja chirurgiczna 
ubezpieczonego :              

Klasa I 2 750 zł 2 700 zł 2 750 zł 2 750 zł 2 600 zł 2 600 zł 
Klasa II 1 650 zł 1 620 zł 1 650 zł 1 650 zł 1 560 zł 1 560 zł 
Klasa III   550 zł 540 zł 550 zł 550 zł 520 zł 520 zł 
Niezdolność 
ubezpieczonego do 
pracy i samodzielnej 

11 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 9 000 zł 9 000 zł 8 000 zł 



egzystencji       

Leczenie szpitalne 
ubezpieczonego * 
(minimalna długość 
pobytu wynosi 4 dni) 
spowodowane: 

za 1 dzień 
pobytu za 1 dzień pobytu 

za 1 dzień 
pobytu za 1 dzień pobytu za 1 dzień pobytu za 1 dzień pobytu 

- wypadkiem 
komunikacyjnym, 

165,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 135,00 zł 97,50 zł 90,00 zł 

- wypadkiem przy pracy, 165,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 135,00 zł 97,50 zł 90,00 zł 

- zawałem serca lub 
krwotokiem 
śródmózgowym, 

82,50 zł 75,00 zł 75,00 zł 67,50 zł 48,75 zł 45,00 zł 

- nieszczęśliwym 
wypadkiem, 137,50 zł 125,00 zł 125,00 zł 112,50 zł 81,25 zł 75,00 zł 

- chorobą, 55,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 45,00 zł 32,50 zł 30,00 zł 

- OIT – jednorazowe 
świadczenie, 

550,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 450,00 zł 325,00 zł 300,00 zł 

- rekonwalescencja – za 
1 dzień zwolnienia 
chorobowego po pobycie 
w szpitalu trwającym 
minimum 14 dni, 

27,50 zł 25,00 zł 25,00 zł 22,50 zł 16,25 zł 15,00 zł 

Leczenie 
specjalistyczne: 
chemioterapia lub 
radioterapia, terapia 
interferonowa, 
wszczepienie 
kardiowertera / 
defibrylatora, 
wszczepienie rozrusznika 
serca, ablacja 

8 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 

Z Kartą apteczną - 
prawo do odbioru w 
aptece produktów o 
wartości 200 zł 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Utrata zdrowia przez 
dziecko – w zależności 
od rodzaju choroby, 
odpowiedni % sumy 
ubezpieczenia  

s.u. 10 000 zł s. u. 10 000 zł s.u.5 000 zł brak brak brak 

Medyczny Ekspert 
Domowy: Zagraniczna 
Konsultacja Medyczna, 
Prywatna Opieka 
Domowa, Pomoc w 
Planowaniu Leczenia, 
Całodobowy 
Telefoniczny Serwis 
Medyczny 

Zakres 
podstawowy 

 Zakres 
podstawowy 

Zakres 
podstawowy 

Zakres 
podstawowy 

Zakres 
 podstawowy 

Zakres 
podstawowy 

Karta lekowa – 
ANTYBIOTYK  
Karta uprawniająca do 
zakupu ponad 1600 
ANTYBIOTYKÓW 
wystawionych na 
receptę z 80% zniżką . 
Szczegółowy wykaz 
leków dostępny w 
załączonym 
receptariuszu PZU 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Prawo do 
indywidualnej 
kontynuacji 
ubezpieczenia 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Składka miesięczna 
za cały pakiet 68,00 zł 62,99 zł 61 zł 56,99 zł 51 zł 46,99 zł 

*- kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU  wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.  

 
Powyższa propozycja została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus (dostępne na stronie 
www.pzu.pl). Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu 
odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące 
integralną część stosunku ubezpieczeniowego. 
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. 
 
 



 
 
 
Informujemy, że pod pojęciami wymienionymi w ofercie ubezpieczenia PZU Życie SA 
rozumie: 
• małżonek – osoba pozostająca z pracownikiem w związku małżeńskim; 
• za małżonka uważa się również partnera życiowego – czyli osobę wskazaną w deklaracji przystąpienia pracownika, nie będącą w formalnym 
związku małżeńskim, pozostającą z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym 
pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym; ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera 
życiowego wyłącznie raz w danym roku polisowym; wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano wskazania; 
• pełnoletnie dziecko – dziecko własne, przysposobione oraz pasierba pracownika (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem, że 
ukończyło 18 rok życia; 
• płatnik – osoba, która pozostaje z ubezpieczającym w stosunku prawnym i jest objęta odpowiedzialnością PZU Życie SA z tytułu umowy 
ubezpieczenia; 
• wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany: 
• ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik 
ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również 
tramwaj; 
• ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer lub jako członek załogi tego 
pojazdu; 
• eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych; 
• ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi lub pasażer; 
• wypadek przy pracy - nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych 
czynności albo poleceń przełożonych w ramach istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są składki 
na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 
• zgon rodzica lub teścia – ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność z tytułu zgonu rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy 
ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy 
małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego; 
• urodzenie dziecka – PZU Życie SA wypłaca świadczenie za każde urodzone dziecko, niezależnie od tego, które to dziecko danego ubezpieczonego; 
• pobyt w szpitalu – całodobowy pobyt w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego trwający nieprzerwanie dłużej 
niż 3 dni. Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego plus rozszerza odpowiedzialność o teren innych krajów (Unii Europejskiej, Australii, 
Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu), gdzie, w zależności od tego, 
czym był spowodowany i jak długo trwał pobyt w szpitalu, wypłacamy zróżnicowane świadczenia. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie 
za 90 dni pobytu w szpitalu w roku polisowym; 
• rekonwalescencja – jest trwającym nieprzerwanie maksymalnie 30 dni – bezpośrednio po pobycie w szpitalu – pobyt na zwolnieniu lekarskim 
wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne (pobyt w szpitalu musi trwać minimalnie 14 dni); 
• pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) – trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin pobyt na OIT w trakcie pobytu w szpitalu; 
• OIT – Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddział w strukturach szpitala, wyposażony w sprzęt umożliwiający 
stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów 
ustroju; 
• leczenie specjalistyczne - wypłacamy świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w razie poddania się ubezpieczonego: chemioterapii 
albo radioterapii, terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora, wszczepienia rozrusznika serca, ablacji. 
• ciężka choroba ubezpieczonego  – zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU ŻYCIE SA 
następujących ciężkich chorób: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba 
Creutzfelda -Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie 
mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym 
mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia ,transplantacja organów ,utrata wzroku , oponiak , choroba Parkinsona oraz zakażenie 
wirusem zapalenia wątroby typu B lub C   ; 
• ciężka choroba małżonka  ubezpieczonego  – zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności 
PZU ŻYCIE SA następujących ciężkich chorób: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, 
choroba Creutzfelda -Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe 
zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o 
którym mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia ,transplantacja organów ,utrata wzroku , oponiak , choroba Parkinsona 
• operacja chirurgiczna – zabieg chirurgiczny, wykonany w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. Odpowiedzialność PZU 
Życie SA obejmuje katalog 538 operacji i zabiegów chirurgicznych – pełny wykaz znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. PZU Życie SA 
wypłaca świadczenie, po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych. 
• niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji - trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w 
dowolnym zawodzie oraz samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie 
odpowiedzialności PZU Życie SA, zdarzenie skutkuje wypłatą 100% sumy ubezpieczenia; 
• karta apteczna - w przypadku pobytu w szpitalu, PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu – poprzez wydanie Karty aptecznej – prawo do 
bezgotówkowego odbioru w aptece produktów o wartości przedstawionej w tabeli. 
 Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego jest jednocześnie zgłoszeniem roszczenia z tytułu karty aptecznej. 
Aktualne informacje o lokalizacji aptek na stronie http://www.sklep.epruf.pl/gdzie-zrealizowac i Infolinii Grupy PZU; 
• utrata zdrowia przez dziecko  -przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie dziecka do 25 roku życia i obejmuje 20 jednostek chorobowych; 
• medyczny ekspert domowy: zakres ubezpieczenia obejmuje: 
- zagraniczna konsultacja medyczna – polega na udzieleniu informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej umożliwiającej wydanie drugiej opinii 
medycznej, przez placówkę medyczną (konsultanta) działającą poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zapewnieniu tłumaczenia całej 
dokumentacji medycznej na język używany przez konsultanta, a następnie po wydaniu drugiej opinii medycznej przez konsultanta do 
przetłumaczenia jej na język polski. Pierwsza opinia medyczna jest to orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta, wydane przez jego lekarza 
prowadzącego, tj. lekarza, pod którego opieką pozostaje pacjent na terenie Unii Europejskiej; 
- prywatna opieka domowa - w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA ubezpieczony ma prawo 
do następujących świadczeń: opiekę domową pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu domu, opiekę nad dziećmi, opiekę nad drobnymi zwierzętami 
domowymi, wizytę domową psychologa, wizytę domową rehabilitanta lub masażysty, transport medyczny, dostarczenie niezbędnych leków, 
dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego; 



- pomoc w planowaniu leczenia – w ramach pomocy w planowaniu leczenia Centrum Medyczne wyszukuje placówkę medyczną, w której 
ubezpieczony będzie miał możliwość najszybszego uzyskania świadczenia medycznego, takiego jak: zabieg chirurgiczny, badanie diagnostyczne lub 
wizyta u specjalisty oraz udziela informacji o nazwie, adresie i numerze telefonu takiej placówki. 
W ramach pomocy w organizacji leczenia Centrum Medyczne umówi wizyty lekarskie i inne świadczenia medyczne (wizyty pielęgniarki, 
rehabilitanta, lekarza w domu w placówkach medycznych); 
- całodobowy telefoniczny serwis medyczny - obejmuje udzielanie informacji o: zdrowiu, chorobie i jednostkach chorobowych, zachowaniach 
prozdrowotnych, szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach ogólnych na terytorium RP, pielęgnacji niemowląt, lekach oraz objawach 
niepożądanych przy ich przyjmowaniu, dietach, zdrowym żywieniu, grupach wsparcia, telefonach zaufania na terytorium RP, transporcie 
medycznym, stanach wymagających nagłej pomocy, opiece nad osobami starszymi. 
Karta lekowa – ANTYBIOTYK  
Karta uprawniająca do zakupu ponad 1600 ANTYBIOTYKÓW wystawionych na receptę z 80% zniżką . Szczegółowy wykaz leków dostępny w 
załączonym receptariuszu PZU. 


