
Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, 
w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz 
w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Plan na Zdrowie, 
dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów. 

pzu.pl

801 102 102
Opłata zgodna z taryfą operatora

MATERIAŁ 
MARKETINGOWY

Najlepszy plan na życie? 
Życie pełnią zdrowia
PZU PLAN NA ZDROWIE

Dlaczego warto?

Nie musisz wypełniać ankiety medycznej  
przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

Otrzymasz fachową i kompleksową pomoc 
medyczną w razie wypadku i choroby.

Zyskasz dostęp do lekarzy i badań  
na co dzień, dla całej rodziny. 

placówki własne

placówki partnerskie

Stan na czerwiec 2019 r.

W ramach ubezpieczenia PZU Plan na Zdrowie możesz 
korzystać z usług medycznych w sieci placówek 
PZU Zdrowie w całej Polsce. 

Mamy blisko 100 własnych centrów 
medycznych i stale rozwijamy naszą sieć, 
by zapewnić Ci szybki dostęp do usług 
na najwyższym poziomie. Dbamy o Twoją 
wygodę i przyjazne warunki leczenia. 

Dodatkowo współpracujemy z placówkami 
partnerskimi w ponad 550 miastach w Polsce 
(także powiatowych). 

Aktualny wykaz placówek medycznych PZU (własnych 
i współpracujących) znajdziesz na stronie pzu.pl.

76

164

54

403

92

7

2
38

3

6
24

5

13

141

47

177

135

63

52

93

126

56

179

306



Zadbaj o pełnię 
zdrowia. Nie pozwól 
chorobie pokrzyżować 
swoich planów.

Dzięki ubezpieczeniu PZU Plan na Zdrowie 
zapewnimy Ci opiekę medyczną zarówno 
po wypadku czy w razie ciężkiej choroby,  
jak i na co dzień.

PZU Plan na Zdrowie składa się z ubezpieczenia 
podstawowego – Plan na Zdrowie – oraz 
3 ubezpieczeń dodatkowych:
• W Ciężkiej Chorobie,
• W Leczeniu Nowotworu,
• W Trosce o Ciebie.

Do ubezpieczenia podstawowego należy dokupić  
co najmniej 1 ubezpieczenie dodatkowe.

Ubezpieczenie podstawowe Plan na Zdrowie

W razie problemów zdrowotnych  
po nieszczęśliwym wypadku zapewnimy Ci 
konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne.

Ubezpieczenia dodatkowe 

W Ciężkiej Chorobie
W razie ciężkiej choroby (w tym udaru, 
ropnia mózgu, zapalenia mięśnia sercowego 
i stwardnienia rozsianego) będziesz mógł 
skorzystać z konsultacji lekarskich 
i badań diagnostycznych (m.in. rezonansu 
magnetycznego, tomografii komputerowej,  
USG).

W Leczeniu Nowotworu
W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego 
(w tym czerniaka złośliwego, nowotworu 
złośliwego piersi, nowotworu złośliwego szyjki 
macicy i nowotworu złośliwego płuc) będziesz 
mógł skorzystać z konsultacji lekarskich 
i badań diagnostycznych (m.in. rezonansu 
magnetycznego, tomografii komputerowej, USG, 
RTG). Zapewnimy Ci również wsparcie finansowe 
oraz możliwość skorzystania z drugiej opinii 
medycznej i konsylium lekarskiego.

W Trosce o Ciebie
To opieka medyczna na co dzień, z której 
możesz korzystać już od pierwszego dnia okresu  
ubezpieczenia. Do wyboru masz 3 zakresy, 
które różnią się liczbą dostępnych świadczeń 
zdrowotnych. 

Dzięki ubezpieczeniu W Trosce o Ciebie możesz 
skorzystać m.in. z wizyt u specjalistów  
(bez skierowania), badań diagnostycznych 
i zabiegów rehabilitacyjnych.  
Na wizytę u internisty i pediatry umówimy 
Cię w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, 
a u specjalisty – w ciągu 5 dni roboczych.

Pełną listę chorób i urazów objętych ubezpieczeniem, 
a także zakres świadczeń medycznych znajdziesz 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

PZU Plan na Zdrowie to oferta dla klientów 
indywidualnych. Gwarantujemy stałą wysokość składki 
przez cały okres ubezpieczenia.


