ZAŁĄCZNIK
do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego
OPIEKA MEDYCZNA
zatwierdzony uchwałą Nr UZ/101/2003 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 18 marca 2003 r.,
wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tej dacie.

W ramach realizacji świadczeń PZU ŻYCIE SA umożliwia ubezpieczonym i współubezpieczonym dostęp do opieki
medycznej (świadczonej przez wskazane przez PZU ŻYCIE SA placówki) w ich zasięgu terytorialnym, obejmującym
wskazane przez PZU ŻYCIE SA obszary kraju.
Podstawowa opieka zdrowotna jest wykonywana przez świadczeniodawcę w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
chorobowego.
Zakres świadczeń zależy od wybranego planu ubezpieczenia.
Plan podstawowy
Opieka specjalistyczna

Specjalistyczne testy
diagnostyczne

Plan rozszerzony

Dostęp do lekarzy specjalistów
w następujących poradniach:
1. Chirurgiczna
2. Ortopedyczna
3. Okulistyczna
4. Kardiologiczna
5. Pulmonologiczna
6. Dermatologiczna
7. Otolaryngologiczna
8. Neurologiczna
9. Urologiczna
10. Reumatologiczna
11. Alergologiczna
12. Gastrologiczna
13. Diabetologiczna
14. Nefrologiczna
15. Endokrynologiczna

Dostęp do lekarzy specjalistów
w następujących poradniach:
1. Chirurgiczna
2. Ortopedyczna
3. Okulistyczna
4. Kardiologiczna
5. Pulmonologiczna
6. Dermatologiczna
7. Otolaryngologiczna
8. Neurologiczna
9. Urologiczna
10. Reumatologiczna
11. Alergologiczna
12. Gastrologiczna
13. Diabetologiczna
14. Nefrologiczna
15. Endokrynologiczna

Dostęp do specjalistów za każdorazową
dopłatą*:
- 15 zł w przypadku skierowania przez
lekarza pierwszego kontaktu
- 25 zł w przypadku braku skierowania

Dostęp do specjalistów za każdorazową
dopłatą*:
- 10 zł w przypadku skierowania przez
lekarza pierwszego kontaktu
- 20 zł w przypadku braku skierowania

Brak

Dostęp do specjalistycznych testów
diagnostycznych za każdorazową dopłatą*
20% ceny usługi:
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
Hormony tarczycy fT3, fT4,
przeciwciała przeciwtarczycowe,
Hormony płciowe - estradiol, FSH, LH,
prolaktyna, progesteron, testosteron,
Pozostałe hormony - kortyzol, DHEA-S,
osteokalcyna, parathormon, ACTH,
aldosteron, PSA, Ferrytyna, Hemoglobina

glikozylowana, WZW typu B - Antygen
Hbe, WZW typu C - przeciwciała antyHCV, Różyczka - przeciwciała IgM,
Różyczka - przeciwciała IgG, Toxoplasma
gondi - przeciwciała IgM, Toxoplasma gondi
- przeciwciała IgG, Mononukleoza zakaźna,
HIV, IgE całkowite.
Z zakresu diagnostyki obrazowej
Mammografia.
Tomografia komputerowa.
Rezonans magnetyczny.
Urografia.
Z zakresu diagnostyki USG
Badanie USG - gruczołu krokowego transrektalne.
Inne
Skórne testy alergiczne, biopsja
cienkoigłowa tarczycy.
24-godzinne badanie EKG i ciśnienia
tętniczego krwi.
Audiometria, EEG i EMG.
Wizyty domowe**

Brak

W niedzielę i święta oraz w godzinach
zamknięcia kliniki za każdorazową dopłatą*
30 zł.
Umawianie przez telefon lub osobiście.

Pomoc w nagłych
przypadkach

Telefoniczna porada medyczna 24h/dobę.

Telefoniczna porada medyczna 24h/dobę.

Konsultant szpitalny

Brak

Konsultacje, porady lekarza specjalisty
podczas pobytu w szpitalu

* dopłaty płacone są przez ubezpieczonych lub współubezpieczonych na rzecz świadczeniodawcy
** wizyty domowe realizowane na terenie powiatu grodzkiego krakowskiego i łódzkiego
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