
 

 

Szanowni Państwo  

Przedstawiamy Państwu informację o programie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S  

Do ubezpieczenia mogą przystępować pracownicy oraz ich współmałżonkowie (do 64 roku życia)  i dzieci (do 25 roku 
życia).  

Ubezpieczenia zdrowotne o zakresie ambulatoryjnym daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu  szybkiego 

dostępu do  usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU ŻYCIE SA.  

W zależności od wybranego zakresu, Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy 16 innych specjalizacji (ginekologia, 

chirurgia, ortopedia, okulistyka, kardiologia, pulmonologia, dermatologia, otolaryngologia, neurologia, urologia, 

reumatologia, alergologia, gastrologia, diabetologia, nefrologia i endokrynologia) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.  

Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, Klient ma możliwość wykonania w krótkim 

terminie od kilkudziesięciu do ponad dwustu podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych. Osoby, 

korzystające z usług medycznych oferowanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, nie tracą czasu w kolejkach, 

telefonicznie umawiają się na wizyty w dogodnych dla siebie terminach oraz mają pewność, że ich zdrowie jest pod 

najlepszą opieką. Dzięki możliwości skorzystania z wizyt domowych oraz z usług konsultanta szpitalnego, mogą czuć 

się bezpiecznie w każdej nieoczekiwanej sytuacji zdrowotnej.  

Ubezpieczenie ambulatoryjne Opieka Medyczna to oferta skierowana do osób ceniących czas, komfort oraz poczucie 
bezpieczeństwa. Nasi partnerzy zatrudniają wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz dysponują nowoczesnym sprzętem 
diagnostycznymi. 
 
W ramach ubezpieczenia wybierają Państwo jednego świadczeniodawcę i korzystają Państwo z 
wszystkich oferowanych przez niego placówek medycznych (przychodni). 
 

Poniżej przedstawiamy świadczeniodawców oraz placówki medyczne z woj. pomorskiego: 
 

Świadczeniodawca Miasto Adres placówki Godziny otwarcia Rezerwacja wizyt  
Rezerwacja wizyt 

dla kom. 

LUX-MED Sp. z o.o. Elbląg ul. Stoczniowa 2   (22) 332 28 88 
 

LUX-MED Sp. z o.o. Gdańsk al. Zwycięstwa 49 
pn-pt 7.00-20.00 

sob 7.30-14.30  
(22) 332 28 88   

LUX-MED Sp. z o.o. Gdańsk ul. Jana Pawła II 7 pn-pt 7.30-20.00  (22) 332 28 88   

LUX-MED Sp. z o.o. Gdynia ul. Morska 127 
pn-pt 7.30-20.00 
sob 8.00-14.00 

(22) 332 28 88   

Medycyna Rodzinna Gdańsk ul. Pomorska 96 pn-pt 7.30-20.00 (22) 33 22 885   

Medycyna Rodzinna Gdynia ul. Porębskiego 9 pn-pt 7.30-20.00 (22) 33 22 885   

POLMED S.A.  Gdańsk ul. Startowa1 pn-pt 7.00-20.00 801 033 200 (58) 775 95 99 

POLMED S.A. Gdańsk Al. Grunwaldzka 82 pn-pt 8.00-19.30 801 033 200 (58) 775 95 99 

POLMED S.A. 

Gabinety Rehabilitacji  
Gdańsk ul. Pilotów 23 E/28 pn-pt 7.00-19.00 801 033 200 (58) 775 95 99 

POLMED S.A. Gdynia ul. 10 lutego 11 pn-pt 7.30-19.30 801 033 200 (58) 775 95 99 

POLMED S.A. 
Starogard 
Gdański 

ul. Oś. Kopernika 21 
pn-pt 7.00-20.00 
sob 8.00-12.00 

801 033 200 (58) 775 95 99 

POLMED S.A. 
Gabinety Rehabilitacji  

Starogard 
Gdański 

ul. Hallera 19E pn-pt 7.00-17.00 801 033 200 (58) 775 95 99 

POLMED/ NZOZ TWOJE 

ZDROWIE 
Elbląg ul. Robotnicza 79     pn-pt 08.00-18.00 801 033 200 (58) 775 95 99 

POLMED/ NZOZ TWOJE 

ZDROWIE 
Elbląg ul. Orzeszkowa 13 pn-pt 08.00-18.00 801 033 200 (58) 775 95 99 

POLMED/ NZOZ 
MEDICA 

Tczew ul. Armii Krajowej 74 pn-pt 8.00-18.00 801 033 200 (58) 775 95 99 

Oferta prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego 

Opieka Medyczna S PZU Życie S.A.  

dla pracowników UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

ich współmałżonków i dzieci (do 25 roku życia) 
 



 

 

 

Program prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S PZU Życie SA w ramach opieki ambulatoryjnej 

obejmuje przedstawiony poniżej zakres świadczeń. 

Uwaga: Szczegółowy, obszerny wykaz testów diagnostycznych oraz zasady dostępności  
poszczególnych poziomów usług medycznych zawierają  o.w.u. dostępne w placówkach PZU Życie S.A. 
oraz na stronie internetowej www.pzu.pl  

Kontakt:  
Uniwersytet Gdański, Pracownicy Działu Obliczeń Plac , tel. 58 523 2454, 2471, 2552, 2406  

PZU Życie S.A. Joanna Skowranek, tel. 662 167 966, jskowranek@pzu.pl,    

Ewa Busińska, tel. 607 451 846, ebusinska@pzu.pl 

 
Zakres świadczeń  

w danym ubezpieczeniu 

Opieka Medyczna 

INTRO STANDARD 
STANDARD 

PLUS 
KOMFORT 

KOMFORT 
PLUS 

PREMIUM 

PLUS 
Tylko LUX 

MED 

Nieograniczony dostęp do lekarza 
rodzinnego, internisty, pediatry 

50 % zniżki   ✓ ✓ ✓ 

Dostęp do lekarzy specjalistów: 
ginekolog, chirurg, ortopeda, okulista, 
kardiolog, pulmonolog, dermatolog, 
otolaryngolog, neurolog, urolog, 
reumatolog, alergolog, gastrolog, 
diabetolog, nefrolog i endokrynolog 

50 % zniżki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu 
podstawowych testów diagnostycznych 

20 % zniżki   ✓ ✓ ✓ 

Bezpłatny dostęp do uzupełniających 
badań diagnostycznych 

15 % zniżki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dostęp do specjalistycznych badań z 
zakresu diagnostyki laboratoryjnej, 
obrazowej i inne 

15 % zniżki -15% ✓ -15% ✓ ✓ 

Bezpłatne wizyty domowe w godzinach 
otwarcia placówki medycznej 

   ✓ ✓ ✓ 

Wizyty domowe w pozostałych godzinach 
i dniach wolnych od pracy  - z dopłatą 30 
zł do każdej wizyty 

    ✓ ✓ 

Konsultant szpitalny – konsultacja lekarza 

specjalisty podczas pobytu w szpitalu. 
  ✓  ✓ ✓ 

Infolinia 24h ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Szczepienie przeciw grypie       

Przegląd stomatologiczny  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Stomatologia zachowawcza  -20% -20% -20% -20% -15% 

Leczenie stomatologiczne      -15% 

Pozostałe usługi ze zniżką 15% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u świadczeniodawcy 

Składka miesięczna dla pracownika 
9,00 zł 19,90 zł 38,80 zł 29,10 zł 43,00 zł 71,60 zł 

Składka miesięczna dla 
współubezpieczonego 

8,75 zł 19,65 zł 38,55 zł 28,85 zł 42,75 zł 71,35 zł 

Zakres świadczeń  

– opieka ambulatoryjna 

http://www.pzu.pl/
mailto:jskowranek@pzu.pl
mailto:ebusinska@pzu.pl

