MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Mój Zdrowy Biznes.
Pracuj i ciesz się zdrowiem
KOMPLEKSOWA OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA
DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

Prowadzisz jedno- albo dwuosobową firmę? Dbając o siebie,
dbasz o jej rozwój. Wybierz nasze kompleksowe ubezpieczenie
ochronne z opieką medyczną, aby Twój biznes nie ucierpiał w razie
nieprzewidzianych zdarzeń.
Pakiet korzyści
DLA CIEBIE I TWOJEGO PRACOWNIKA

DLA RODZINY

•D
 ostęp do prywatnej opieki medycznej – konsultacji
lekarskich i badań diagnostycznych.
•W
 sparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku.
•O
 chrona z tytułu zdarzeń medycznych, takich jak
choroba czy pobyt w szpitalu.
•Ś
 wiadczenie w razie utraty bliskiej osoby.

•D
 ostęp do prywatnej opieki medycznej – konsultacji lekarskich
i badań diagnostycznych.
• Wsparcie finansowe w razie śmierci ubezpieczonego.

Kompleksowa ochrona życia i zdrowia

Mój Biznes 80:
80 zł

+

Zdrowy Biznes Standard:
51 zł
63 zł

=

Składka miesięczna
131 zł
Kupując Mój Biznes i Zdrowy Biznes
w pakiecie oszczędzasz 12 zł.
Rocznie oszczędzisz aż 144 zł.

Mój Biznes
Ludzie to najważniejszy kapitał firmy. Jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wiesz o tym najlepiej.
Dlatego zadbaj o wsparcie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
ZAKRES UBEZPIECZENIA MÓJ BIZNES

80

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy

112 000 zł

• wypadkiem komunikacyjnym

84 000 zł

• wypadkiem w pracy

84 000 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

56 000 zł

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

–

• przyczyną naturalną

28 000 zł

• świadczenie dla dziecka (osierocenie)

2 000 zł

Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:
• śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

9 000 zł

• śmierć małżonka spowodowana przyczyną naturalną

4 000 zł

• śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

5 500 zł

• śmierć dziecka spowodowana przyczyną naturalną

3 000 zł

• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

3 400 zł

• śmierć rodziców spowodowana przyczyną naturalną

900 zł

• śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

3 400 zł

• śmierć rodziców małżonka spowodowana przyczyną naturalną

900 zł

Urodzenie dziecka:
• urodzenie dziecka

700 zł

• urodzenie martwego dziecka

1 400 zł

Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%

28 000 zł

• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe)

280 zł
3 000 zł

Leczenie szpitalne – minimum 4-dniowy pobyt w szpitalu* świadczenie za każdy dzień (płacone od 1. dnia)
pobytu w szpitalu spowodowanego:
• wypadkiem komunikacyjnym
• wypadkiem w pracy

105 zł
105 zł

• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

52,50 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem

87,50 zł

• chorobą
• jednorazowe świadczenie za pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii, który trwał nieprzerwanie minimum 48 godzin
• rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji (zwolnienia lekarskiego) po pobycie w szpitalu
• Karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości
Indywidualna kontynuacja Typ A
SKŁADKA MIESIĘCZNA

35 zł
350 zł
17,50 zł
200 zł
tak
80 zł

*Kwota świadczenia wskazana w tabeli jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU, wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia.

Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia
•U
 mowa umożliwia indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnie
kontynuowanego (kod warunków PTKP50/PTKP51).
• Składka za każde 1000 zł sumy ubezpieczenia wynosi 6 zł.

Zdrowy Biznes
Ubezpieczenie Zdrowy Biznes to propozycja dla przedsiębiorców, którzy cenią czas, komfort i poczucie bezpieczeństwa. Dzięki niemu możesz
korzystać z opieki medycznej w możliwym, dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Wykonując badania profilaktyczne i reagując szybko na
pierwsze objawy choroby, ograniczasz ryzyko swojej nieobecności w pracy, a co za tym idzie – strat finansowych w Twojej firmie.
ZAKRES UBEZPIECZENIA ZDROWY BIZNES
Dostęp do lekarzy specjalistów:

STANDARD
16 specjalizacji

alergolog

•

chirurg ogólny

•

dermatolog

•

diabetolog

•

endokrynolog

•

gastrolog

•

ginekolog

•

kardiolog

•

nefrolog

•

neurolog

•

okulista

•

ortopeda

•

otolaryngolog

•

pulmonolog

•

reumatolog

•

urolog

•

Badania diagnostyczne – laboratoryjne i obrazowe*

23 badania i 28 zabiegów bezpłatnych oraz
118 badań i zabiegów ze zniżką 15%

Zabiegi ambulatoryjne – m.in. alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, pielęgniarskie*

•

Prowadzenie ciąży

•

Przegląd stomatologiczny

raz w roku

Stomatologia zachowawcza*

20% zniżki

Całodobowa infolinia

•

SKŁADKA MIESIĘCZNA

51 zł

Ubezpieczenie zapewnia:
• dostęp do lekarzy specjalistów (bez skierowań) oraz do badań i zabiegów ambulatoryjnych,
• wizytę u internisty, pediatry i lekarza rodzinnego w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, a u specjalisty
– w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (czas oczekiwania na wizytę może się wydłużyć, jeśli chcesz się umówić do konkretnego
lekarza, w konkretnym dniu albo o konkretnej godzinie, a także w konkretnej placówce),
• dostęp do ponad 2000 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce,
• korzystanie z usług medycznych w dowolnej prywatnej placówce na terenie kraju – także takiej, z którą PZU nie ma podpisanej
umowy (zwrot kosztów).
Jako ubezpieczony stajesz się jednocześnie członkiem Klubu PZU Pomoc w Życiu. Dzięki temu korzystasz np. ze zniżek na produkty
i usługi PZU oraz jego partnerów. Więcej informacji znajdziesz na stronie klubpzupomoc.pl.
* Szczegóły znajdziesz w dokumencie Opieka Medyczna PZU – Zakres Świadczeń Zdrowotnych STANDARD.

Mój Biznes – jak powiadomić PZU, że coś się stało?
Jeśli miałeś wypadek lub wydarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem Mój Biznes – powiadom nas o tym.
Możesz to zrobić na 3 sposoby:

poprzez stronę internetową
– wejdź na stronę pzu.pl
i wypełnij formularz zgłoszenia.
Wymagane dokumenty możesz
dołączyć w formie skanów lub zdjęć.

telefonicznie
– zadzwoń pod numer
801 102 102
lub 22 566 55 55*.

osobiście
– zapraszamy do najbliższego
oddziału PZU. Listę oddziałów znajdziesz
na naszej stronie internetowej pzu.pl.

* Opłata zgodna z taryfą operatora.

Zdrowy Biznes – jak umówić się na wizytę lub badanie?
KROK 1

KROK 2

KROK 3
Konsultant PZU
umawia Cię na wizytę
lub badanie.

Kontaktujesz się
z PZU i podajesz swój
numer PESEL.

Udajesz się
na wizytę lub badanie
do wskazanej placówki.

Na wizytę u lekarza lub badanie (w ramach ubezpieczenia Zdrowy Biznes) umówisz się za pośrednictwem:

całodobowej infolinii
801 405 905*
lub 22 56 65 666*

aplikacji
mobilnej PZU

formularza
umówienia
wizyty
na stronie pzu.pl

* Opłata zgodna z taryfą operatora.

Informacje o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA
są zawarte w umowie grupowego ubezpieczenia typ P Plus wraz z umowami
dodatkowymi oraz w umowie grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie
Opieka Medyczna S dla mikroprzedsiębiorców, którzy są członkami Klubu
PZU Pomoc w Życiu, dostępnych u agentów PZU Życie i na stronie pzu.pl.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Ma charakter wyłącznie informacyjny. Zainteresowanych zawarciem umowy
prosimy o kontakt z agentem PZU Życie.

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

SMS-a o treści
„WIZYTA”
wysłanego pod numer
4102*

czatu
na stronie
pzu.pl

