
 

 

UBEZPIECZENIA  
ZDROWOTNE 

 

 

 

 

 
 
 
Program opieki medycznej  
dla pracowników UNIWERSYTETU 
ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA  
W KRAKOWIE  
 



 
 
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z PZU Życie SA oraz 
 z Supra Brokers S.A. zapewni pracownikom i ich rodzinom profesjonalną opiekę medyczną w 
renomowanych placówkach medycznych w całej Polsce.  
Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Rolniczego po wybraniu zakresu i podpisaniu 
deklaracji,  będą objęci pakietem zdrowotnym. 
 
Kto może korzystać z Pakietu Medycznego? 
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, ich małżonkowie lub partnerzy życiowi, oraz 
dzieci pracowników, które nie ukończyły 18 lat lub – jeśli studiują – 25 lat. 

Pakiet indywidualny ( pakiet pracowniczy) obejmuje pracownika Uniwersytetu 
Rolniczego, 

Pakiet partnerski obejmuje pracownika i jego małżonka lub partnera lub dziecko, 

Pakiet Rodzinny obejmuje minimum 3 osoby – pracownika i jego małżonka/partnera życiowego oraz 
wszystkie dzieci.  

 
Ile to będzie kosztowało? 
 
ZAKRES  
ŚWIADCZEŃ   

Wariant 1 
 

Wariant 2 
  

Wariant 3 
 

Pakiet INDYWIDUALNY   29,70 zł  58,00 zł  88,00 zł  

Pakiet PARTNERSKI  59,15 zł  115,75 zł  175,75 zł  

Pakiet RODZINNY  88,60 zł  173,50 zł  263,50 zł  

 

 
 
Na wizytę u lekarza umawiamy za pośrednictwem: 

 
 
 

formularza umówienia wizyty na pzu.pl  aplikacji mobilnej PZU  całodobowej infolinii  pod nr 

801 405 905  

lub 22 505 15 48* 
 
 
 
 

formularza zamówienia rozmowy na pzu.pl  SMS-a o treści WIZYTA na nr 

4102* 
 czatu na pzu.pl 

* opłata zgodna z taryfą operatora

 

 

Konsultant PZU prowadzi klienta przez 
proces organizacji wizyty: 

Krok 1: Jeżeli pracownik zachoruje, wystarczy,  
że skontaktuje się z PZU. 

Krok 2: Konsultant umawia wizytę, udziela 
informacji i wysyła SMS potwierdzający termin 
wizyty. 

Krok 3: Pacjent idzie na umówioną wizytę. 
Zabiera ze sobą dokument potwierdzający 
tożsamość. 

 

 

 

 

 

 



Refundacja: 

Pracownicy mogą korzystać z usług medycznych 
w dowolnej placówce na terenie całego kraju, 
także w takiej, z którą PZU nie ma podpisanej 
umowy.  

Krok 1: Pracownik umawia się na wizytę w 
placówce medycznej spoza sieci PZU. 

Krok 2: Po wizycie pracownik pobiera z placówki 
rachunek/fakturę za wykonaną usługę. 

Krok 3: Dostarcza do PZU formularz 
zgłoszeniowy, imienny rachunek/fakturę oraz 
kopię skierowania na badanie, a w PZU zwraca 
poniesiony koszty zgodnie z cennikiem 
refundacyjnym. 

 

Pakiet medyczny zapewnia pracownikom i ich rodzinom profesjonalną opiekę medyczną  w 
renomowanych placówkach medycznych w całej Polsce. Ubezpieczenie gwarantuje: 

 wizyty u wykwalifikowanych specjalistów bez limitów i skierowań, 

 umówienie wizyty w ciągu maksymalnie 2 dni, a do specjalisty w ciągu 5 dni roboczych, 

 możliwość ubezpieczenia bliskich  – małżonka/partnera i dzieci, 

 dostęp do ponad 2000 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce, 

 wsparcie infolinii czynnej 24/7. 

Zakresy ubezpieczenia PZU u Lekarza 
 

 
ŚWIADCZENIA  Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 
całodobowa infolinia •   • • 

serwis SMS-owy •   • • 

dostęp do lekarzy 

 
 

alergolog,  chirurg 
ogólny,   dermatolog,  

diabetolog,  
endokrynolog, 

gastrolog,  ginekolog,  
kardiolog, 
nefrolog, 
neurolog, 
okulista, 

 ortopeda,  
otolaryngolog, 
pulmonolog, 
reumatolog, 

urolog. 
 

internista 
lekarz rodzinny, 

pediatra, 
alergolog, 

anestezjolog, 
audiolog, 

chirurg ogólny, 
chirurg onkolog, 

dermatolog, 
diabetolog, 

endokrynolog, 
gastrolog, 
ginekolog, 
hematolog, 
hepatolog 
kardiolog, 
nefrolog, 
neurolog, 
okulista, 
onkolog, 
ortopeda, 

otolaryngolog, 
pulmonolog, 
reumatolog, 

urolog, 
 
 

 
 
 

 internista 
 lekarz rodzinny, 

 pediatra, 
 alergolog, 

 anestezjolog, 
 audiolog, 

 chirurg ogólny, 
chirurg onkolog, 

 dermatolog, 
 diabetolog, 

 endokrynolog, 
 gastrolog, 
 ginekolog, 
 hematolog, 
 hepatolog, 
kardiolog, 

 lekarz chorób zakaźnych, 
nefrolog, 

 neurochirurg, 
 neurolog, 
 okulista, 
onkolog, 
ortopeda, 

 otolaryngolog, 
pulmonolog, 

 radiolog, 
reumatolog, 

 urolog, 
wenerolog, 

 
 

prowadzenie ciąży  
(bez karencji i wyłaczeń) •   • • 

 



przegląd stomatologiczny  
(raz w roku) •   •  

• 

stomatologia zachowawcza 20% zniżki 20% zniżki 
 

20% zniżki 
 

szczepienia ochronne - 
Min. 1 w roku przeciwko 

grypie sezonowej  
i tężcowi bez limitu 

Min. 1 w roku przeciwko 
grypie sezonowej  

i tężcowi bez limitu 

    

refundacja  
częściowy zwrot kosztów świadczeń 
zdrowotnych w ramach posiadanego 
pakietu medycznego realizowanych 
poza siecią placówek PZU Zdrowie 
zgodnie z cennikiem refundacyjnym 

•   • 
• 
 

badania diagnostyczne 19 badań i zabiegów 143 badań i zabiegów 315 badań i zabiegów  

 
• dostępne w zakresie ,    – niedostępne w zakresie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu 
 
Dorota Zegan tel. 605549658 email.  dzegan@pzu.pl 
 
Paweł Janiszewski  tel. 667880364   p.janiszewski@suprabrokers.pl 
 
 
  


