
 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP 527-020-60-56, 

kapitał zakładowy: 295 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 

Oddział Regionalny PZU Życie SA  

Pion Klienta Korporacyjnego  

ul Dunajewskiego 3 

31-133 Kraków  

      

 w uzgodnieniu z  

 Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego 

 

 

 

 

  

 

            

      

 

 

 

Poniżej przedstawiamy tabelę świadczeń w ramach średniego wariantu ubezpieczenia 

 PROGRAM POLICJA 2015 – EMERYT 

Wariant jest dedykowany dla emerytowanych funkcjonariuszy i emerytowanych pracowników cywilnych Policji. 

ZAKRES RYZYK OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA W ZŁ 

 

WARIANT III 

Zgon naturalny 24000 

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku 48000 

Zgon w wyniku zawału serca lub 

krwotoku śródmózgowego 
48000 

Zgon w wyniku wypadku 

komunikacyjnego 
96000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w 

wyniku NW (za 1% uszczerbku) 
320 

Trwały uszczerbek na  

zdrowiu wskutek zawału serca 

lub krwotoku śródmózgowego  

(za 1% uszczerbku) 

320 

Osierocenie dziecka 3200 

Urodzenie dziecka 800 

Urodzenie martwego dziecka 1600 

Zgon małżonka 8000 

Zgon małżonka w wyniku wypadku 20000 

Zgon dziecka (do 25 roku życia) 2400 

Zgon rodziców lub teściów 1600 
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Pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwający co 

najmniej 3 dni spowodowany: 

Opcje medyczne (świadczenie za każdy dzień pobytu za 

pierwsze 14 dni / od 15. do 90. dnia): 

• wypadkiem komunikacyjnym 160/40 

• wypadkiem przy pracy 80/40 

• zawałem serca lub krwotokiem 

śródmózgowym 
160/40 

• nieszczęśliwym wypadkiem 80/40 

• chorobą  30 

Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii – 

dodatkowe świadczenie jednorazowe 
400 

Rekonwalescencja na zwolnieniu lekarskim po 

pobycie w szpitalu trwającym min. 10 dni 
20 

Karta apteczna 200 

Operacje chirurgiczne  

• klasa I 

• klasa II 

• klasa III 

4000 

2400 

800 

Wystąpienie ciężkiej choroby u 

ubezpieczonego 
4000 

Opieka Medyczna Standard 

Bezpłatny dostęp do 16 specjalistów w terminie 5 dni roboczych 

bez skierowań i limitów, w jednej z ponad  

1500 placówek na terenie całego kraju + szeroki pakiet badań 

diagnostycznych  

Ubezpieczenie Opieka Medyczna Standard – szczegóły poniżej 

SKŁADKA MIESIĘCZNA 77 zł 

 

Ubezpieczenie Opieka Medyczna Standard ( nowa usługa!) 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 

Całodobowa Infolinia Medyczna: 
rezerwacja wizyt i innych świadczeń medycznych, 

potwierdzenie SMS 

tak – 801 405 905 

Konsultacje lekarskie: 
wizyta w ciągu 5 dni roboczych 

tak – bezpłatnie, bez skierowania i bez limitu: 
alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog, 

nefrolog, neurolog, okulista, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog  

Zabiegi ambulatoryjne 
tak – bezpłatnie: 

pielęgniarskie, ogólnolekarskie, alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, okulistyczne, 

ortopedyczne, otolaryngologiczne, urologiczne 

Diagnostyka laboratoryjna 

tak – bezpłatnie: 
chlorki (CL), dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza sterczowa,  

żelazo, oznaczenie grupy krwi układu A, B, 0, Rh (D) z oceną hemolizyn, odczyn Waalera-Rosego, 
przeciwciała anty-HBs, posiew wymazu z rany, kreatynina w moczu, cytologia wymazu z szyjki 

macicy oraz 33 badania z zakresu STANDARD ze zniżką 15% 

Diagnostyka radiologiczna  
15% zniżki: 

mammografia, urografia (zdjęcie nerek, moczowodów i pęcherza), wlew doodbytniczy 

Diagnostyka ultrasonograficzna 

tak – bezpłatnie: 
USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, 
USG ginekologiczne przezpochwowe (transwaginalne), USG scriningowe ginekologiczne, USG 

miednicy małej, USG piersi, USG tarczycy, USG ciąży 
oraz ze zniżką 15%: echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, USG 

dopplerowskie szyi, USG dopplerowskie kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne 
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Diagnostyka obrazowa: 

tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny 
(NMR) 

15% zniżki: 
TK i NMR głowy (przysadki, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, uszu),  

TK i NMR tkanek miękkich szyi, TK i NMR klatki piersiowej, TK i NMR jamy brzusznej, TK i NMR 

miednicy, TK i NMR kości, TK i NMR stawów, TK i NMR kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, 
lędźwiowego), TK i NMR kończyny górnej i dolnej (ręki, ramienia, przedramienia, nadgarstka, uda, 

podudzia, stopy) 

Diagnostyka endoskopowa  
15% zniżki: 

gastroskopia/gastrofiberoskopia diagnostyczna (z możliwością wykonania testu ureazowego), 
sigmoidoskopia, rektoskopia, kolonoskopia 

Badania czynnościowe 

tak – bezpłatnie: 
spirometria 

oraz ze zniżką 15%: 
EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera, EKG – próba wysiłkowa, pomiar całodobowy ciśnienia 

tętniczego (metodą Holtera), EEG – encefalografia w trybie czuwania (z wyłączeniem EEG we śnie, 
EEG biofeedback, video EEG), EMG – elektromiografia, densytometria kręgosłupa, densytometria 

kości udowej, densytometria kości obu rąk, audiometria tonalna, audiometria impedancyjna 

(tympanogram) 

Prowadzenie ciąży tak 

Stomatologia zachowawcza,  

estetyka stomatologiczna 

20% zniżki: 
wypełnienie zęba, leczenie zęba mlecznego (wypełnienie), ekstrakcja zęba mlecznego, leczenie 

zgorzeli, odbudowa zęba, opatrunek leczniczy, trepanacja zęba, znieczulenie (nasiękowe lub 

przewodowe), znieczulenie The Wand, wypełnienie kanału, czasowe wypełnienie kanału, re-endo 
– powtórne leczenie kanałowe, opracowanie i udrożnienie kanału tradycyjne, RTG zęba, 

opracowanie i udrożnienie kanału maszynowe, usunięcie złamanego narzędzia z kanału, 
dewitalizacja zęba, ekstyrpacja miazgi, wypełnienie kanału  

– pod mikroskopem, wypełnienie ostateczne korony zęba przy leczeniu kanałowym, leczenie zmian 

na błonie śluzowej jamy ustnej, lakierowanie zębów fluorem, lakowanie zębów, piaskowanie 
zębów, scaling złogów nazębnych  

przegląd stomatologiczny – bezpłatnie raz w roku 

Refundacja kosztów usług medycznych dostępna  
za wymienione wyżej usługi bezpłatne  

tak – wg cennika 
(dostępny na portalu http://nszzp-malopolska.pl) 

częściowy zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych – w ramach posiadanego zakresu usług 
realizowanych poza siecią PZU Pomoc 

zwrot kosztów na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) 
wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego 
refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane 

 

 

Zasady korzystania z ubezpieczenia Opieka Medyczna 

• Ubezpieczony ma do dyspozycji ponad 1500 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce. Wykaz placówek jest 

dostępny na stronie pzu.pl oraz na stronie Związku. 

 

• Wizyty i badania można umówić na całodobowej infolinii PZU Pomoc 801 405 905.  

Usługi w ramach opieki medycznej są dostępne po miesiącu od daty przystąpienia do ubezpieczenia. 

 

• Potwierdzenie terminu wizyty/badania  

– wysyłane SMS-em  

 

• Reklamacje świadczeń medycznych realizowanych w ramach ubezpieczenia Opieka Medyczna Standard składamy na adres 

buz@pzu.pl. 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia umieszczone są na stronie internetowej Związku Zawodowego: 

 

http://nszzp-malopolska.pl/ 

 

Wszelkich informacji o ubezpieczeniu udziela: 
 
Pan asp. szt. Konrad Nowaczek, Wiceprzewodniczący – Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego 

NSZZ Policjantów województwa małopolskiego 

tel.: 12 615 75 76, telefon resortowy 83-57576 – Sekretariat 

Tel. 608 320 306 
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