
 

                               

Na wizytę umawiamy się dzwoniąc na dedykowany / bezpłatny numer 
infolinii PZU Pomoc 801 405 905 

 
 

 

  UUUWWWAAAGGGAAA                   

   

                   PZU Opieka Medyczna  

 

SPECJALNIE  DLA 

Członków Związku Zawodowego 

Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów 

 

Co nam daje Prywatna Opieka Medyczna? 

    Zapewnia:  

Szybki, BEZPŁATNY, Nielimitowany i Bez skierowań dostęp do lekarza:  

 Specjalisty - w ciągu maksymalnie 5 dni 

 Podstawowej opieki medycznej – w ciągu maksymalnie 2 dni 

   Możliwość wykonania w krótkim terminie wielu podstawowych 

i specjalistycznych badań diagnostycznych ! 

   Objęcie prywatną Opieką Medyczną - w tym samym zakresie co Członek 

Związku:  (współmałżonka/partnera życiowego oraz dziecka/dzieci) 

 

 



Na wizytę umawiamy się dzwoniąc na dedykowany / bezpłatny numer 
infolinii PZU Pomoc 801 405 905 

Wysokość składki miesięcznej 
WYJĄTKOWA OFERTA  -  SPECJALNIE DLA NAS 

Zakres  STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS      OPTIMUM 

Składka miesięczna za 

Członka Związku 0 zł 13,90 zł 28,00 zł 45,70 zł 

Składka miesięczna za 

jednego członka rodziny 10 zł 23,90 zł 38,00 zł 55,70 zł 

Dostęp do lekarzy 16 specjalizacji 25 specjalizacji 30 specjalizacji 35 specjalizacji 

Badania diagnostyczne 

49 
 badań 

 i zabiegów bezpłatnych  

oraz 63 ze zniżką  

15% 
 

162 
 badania 

 i zabiegów 
bezpłatne oraz  

124 ze zniżką  

15%  
 

315 

 badań 
 i zabiegów 
bezpłatnych 

 

403  

badania 
 i zabiegi  
bezpłatne  

 

Prowadzenie ciąży tak tak tak tak 

Wizyty domowe - 
2 wizyty/rok 

 
4 wizyty/rok 

 
4 wizyty/rok 

 

Rehabilitacja 
ambulatoryjna 

- - -     30 zabiegów/rok 

 
 

UWAGA! 

 

 Składka ubezpieczenia za Członka Związku w wysokości 10 złotych jest 
opłacana   w zakresie STANDARD przez Związek Zawodowy. 

 Zmiana zakresu ubezpieczenia możliwa wg przykładu: 

 Członek Związku posiada BEZPŁATNIE wersję STANDARD – Członkowie 
rodzin będą posiadać również wersję STANDARD płacąc od osoby 10 zł 
na miesiąc 

 Członek Związku chce posiadać wersję np. OPTIMUM – płaci 45,70 zł na 
miesiąc – wtedy Członkowie rodziny posiadają również wersję OPTIMUM 
płacąc od osoby 55,70 zł na miesiąc 

 Powyższa zasada stosowana będzie odpowiednio w wersji: KOMFORT 
i KOMFORT PLUS 

 Zmiana zakresu ubezpieczenia będzie możliwa tylko raz w roku 
w rocznicę polisy 

 
 

Po podpisaniu Deklaracji przystąpienia należy ją przekazać wariantowo do: 

- biura Związku Zawodowego – Rogowiec bud. Dyrekcji pok. 111 

- lub placówki PZU Życie SA w Bełchatowie na ul. 1 Maja 57B. 

 

Szczegółowych informacji na temat nowej propozycji ubezpieczenia 

grupowego udzielają pracownicy PZU Życie SA: 

 Pani Anetta Łażewska, tel. 668-801-589  

 Pani Aneta Konieczna  tel. 605-322-236  

oraz w biurze ZZPRC KWB Bełchatów, tel. 44 737-41-12 lub 44 737-41-13 




