
 
 
 
Dlaczego warto zadbać  
o zdrowie pracowników? 
 
Spotkanie dla Politechniki 
Opolskiej 



Pacjenci PZU Zdrowie korzystają z licznych udogodnień 

wizyta u internisty, lekarza rodzinnego i pediatry w ciągu maksymalnie  
2 dni roboczych, a u specjalisty w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych 

brak skierowań na konsultacje ze specjalistami  

portal mojePZU, który umożliwia m.in.:  umawianie i odwoływanie wizyt  
on-line, sprawdzenie zakresu ubezpieczenia 

zdalne konsultacje 7 dni w tygodniu – poprzez czat, wideo czat lub telefon  
można omówić z lekarzem wyniki badań, porozmawiać o dawkowaniu leków,  
otrzymać skierowanie na badania i receptę na leki przyjmowane na stałe 

symptom checker – szybkie umówienie wizyty dzięki zastosowaniu  
wstępnego wywiadu medycznego opartego na sztucznej inteligencji 



PZU Zdrowie w liczbach 

Z naszej  
opieki medycznej  
korzysta ponad  

2,5 mln klientów,  

a z ubezpieczenia 
lekowego  

600 tys. klientów 

 
Czas  

oczekiwania  
na połączenie  

z konsultantem  
całodobowej infolinii  

wynosi 

kilkanaście  
sekund  

 

Posiadamy  

blisko 130 

własnych 
placówek 

medycznych  

Nasi klienci mogą 
korzystać z usług 

medycznych  
w prywatnych 

placówkach w ponad 

570 miastach 

Współpracujemy  
z blisko 

 8000 aptek  

i 50 szpitalami  

na terenie całego  
kraju 

Stan na wrzesień 2020 r. 



Sieć placówek medycznych  

w ponad 570 miastach  

na terenie całego kraju. 

Nasi klienci mogą korzystać z uznanych  
na rynku sieci placówek medycznych 
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Posiadamy blisko 130 placówek własnych  
i stale rozwijamy ich sieć 

Płock (4) 

Warszawa (17) 

Radom (9) 

Kielce (3) 

Libiąż 

Ustroń • Bielsko-Biała 
• Jaworzno (5) 
• Łaziska Górne (3) 
• Będzin 
• Czeladź 

Opole (2) 

Gdańsk  (2)  

Ciechocinek 

Włocławek (5) 

Poznań (2) 

Kluczbork 

Krapkowice Kraków (2) 

Ustka (6)  

Słupsk  

• Sokołów Podlaski 
• Jabłonna Lacka 
• Kosów Lacki  
• Miedzna 
• Sabnie 
• Sterdyń 

Żyrardów 

• Kędzierzyn-Koźle 

Wrocław 

Tarnów (2) 

• Trzebinia (5) 
• Bolęcin 
• Brzeszcze 
• Myślachowice  
• Oświęcim 

Oświęcim 

Częstochowa (2) 

Katowice (4) 

Stan na wrzesień 2020 r. 









Lista placówek w Opolu  

1 PZU Zdrowie Oddział Centrum Medyczne Medicus w Opolu Plac Piłsudskiego 5 Opole 

2 PZU Zdrowie Oddział Centrum Medyczne Medicus w Opolu Mickiewicza 1 Opole 

3 Medrem-Poliklinika Katowicka 55 Opole 

4 NZOZ Optima Medycyna  Dambonia 171 Opole 

5 NZOZ Specjalistyka SPOLMED Ozimska 20 Opole 

6 LOMA Tuwima 1 Opole 

7 NZOZ Helimed Wodociągowa 4 Opole 

8 Tomma - Pracownia Rezonansu Magnetycznego Horoszkiewicza 6 Opole 

9 Lux Med Diagnostyka Krakowska 44 Opole 

10 NZOZ Optima Medycyna  Krakowska 44 Opole 

11 Centrum Medyczne Betamed Ozimska 19/10 Opole 



PZU Zdrowie – wizyty lekarskie i badania w krótkim czasie 

W ofercie dla Państwa przedstawiamy 4 zakresy ubezpieczenia.  
 

możliwość przystąpienia do ubezpieczenia  
bez ankiety medycznej, 
 
dostęp do lekarzy nawet 35 specjalizacji (bez skierowań) 
oraz nawet do blisko 400 badań diagnostycznych, 
 
dostęp do internisty i pediatry w ciągu maksymalnie 2 dni,  
a do specjalisty w ciągu 5 dni roboczych, 
 
możliwość leczenia w prywatnych placówkach medycznych sieci  
PZU Zdrowie w ponad 570 miastach w Polsce (także powiatowych), 
 
możliwość ubezpieczenia bliskich pracownika  
– małżonka albo partnera życiowego i dzieci. 
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KOMFORT 

KOMFORT Plus 

OPTIMUM 

Współpraca z nami zapewnia:  



Warianty Państwa oferty 



portalu i aplikacji mojePZU,  
za pomocą których możesz  

samodzielnie umawiać  
i odwoływać wizyty  

Na wizytę u lekarza umawiamy za pośrednictwem: 

Umawianie wizyt – jak to działa 

całodobowej infolinii  
pod numerem  

801 405 905 i 22 56 65 666 
(opłata zgodna  

z taryfą operatora) 

Naszych pacjentów staramy umawiać się przede wszystkim w placówkach własnych, 
w których możemy na bieżąco kontrolować standardy jakości i zagwarantować 
pacjentom usługi medyczne na najwyższym poziomie, a co za tym idzie – spełnić 
obietnicę, że mogą na nas polegać.  



Przedstawiamy 2 propozycje cenowe w zależności od liczby osób, 
które przystąpią do programu: 



Przedstawiamy 2 propozycje cenowe w zależności od liczby osób, 
które przystąpią do programu: 



Dodatkowe  
elementy oferty 



Refundacja 

Możliwość leczenia w dowolnej placówce  
na terenie kraju. 

Zwrot kosztów wizyt lekarskich i badań, które klient posiada 
w zakresie Opieki Medycznej, wykonanych w placówce, 
która nie współpracuje z PZU. 

Zwrot kosztów w kwocie określonej dla danego 
świadczenia w „Cenniku świadczeń zdrowotnych”. 

Usługa realizowana bez autoryzacji  
infolinii PZU. 

Zwracamy koszty badań  lub wizyt odbytych  
w placówkach medycznych, które nie współpracują z PZU. 



Telemedycyna 
Usługi medyczne bez wychodzenia z domu 

Konsultacje specjalistów przez telefon, czat lub videoczat 

W trakcie konsultacji możesz udostępnić lekarzowi wyniki badań lub 
historię choroby. Po konsultacji otrzymasz zalecenia lekarskie,                     
a w razie potrzeby skierowania na dodatkowe badania, e-receptę                                 
i zwolnienie lekarskie. 

Wejdź na portal mojePZU i zarezerwuj dogodny termin 
konsultacji medycznej. Pomoc lekarza pierwszego kontaktu 
uzyskasz maksymalnie w ciągu 2 godzin- także w święta i w nocy. 
Kontakt ze specjalistą będzie możliwy  w ciągu 3 dni roboczych. 
Konsultację możesz zrealizować przez telefon lub czat. 

Otrzymałeś e-receptę? 

Zostaniesz przekierowany do koszyka z niezbędnymi lekami. Zobaczysz ich ceny              

i dostępność. Wybierz aptekę i złóż zamówienie, a my poinformujemy Cię, kiedy 

będzie gotowe do odbioru. E-receptę zrealizujesz w każdej aptece, podając swój 

PESEL i otrzymany SMS-em kod. 



Podsumowanie 



Według danych  
przytaczanych przez raport 

PIU (2017), działania 
pracodawców dążące  
do lepszego dostępu 

pracowników do lekarza  
czy badań mogą 

długofalowo obniżać koszt 
absencji chorobowych  

nawet o 70% 

Korzyści 
dla pracodawcy 

Możliwość  
ograniczenia 
nieobecność  

pracowników w pracy 
– profesjonalna  

pomoc specjalisty oraz 
dostęp do lekarza  
w krótkim czasie  

mogą pomóc skrócić  
okres zwolnienia 

Zmniejszenie  
rotacji  

pracowników  
– mniej osób 

odchodzi z firmy, 
która oferuje im 

dodatkowe korzyści 

Budowanie  
pozytywnego  

wizerunku – firma,  
która dba o zdrowie 

pracowników, tworzy 
atmosferę 

bezpieczeństwa  
i komfortu  

pracy 



Wizyty u internisty,  
lekarza rodzinnego  

i pediatry  

w maksymalnie 2 dni,  

a u lekarza specjalisty  

w 5 dni roboczych 

Gwarancja  
dostępu  

do lekarzy 
specjalistów  

bez skierowań 

Dodatkowy  
element 

wynagrodzenia 

Prywatne 
placówki  

PZU Zdrowie 
zlokalizowane 

w ponad 570 

miastach 

Korzyści 
dla pracowników 



Wspieramy klientów na etapie wdrożenia 

Pomagamy naszym Klientom w komunikacji oferty pracownikom.  
Przygotowaliśmy w tym celu szerokie spektrum narzędzi marketingowych: 

Akcje informacyjne dla pracowników: dyżury w różnych 

lokalizacjach i dogodnych godzinach. 

Prezentacje programu wśród pracowników. 

Dystrybucja ulotek i plakatów w siedzibie firmy. 

Całodobowa infolinia. 

Materiały informacyjne do opublikowania w intranecie 

firmy i zakładowej gazetce. 

Dedykowany zespół opiekunów po stronie PZU Życie SA 

przez cały czas trwania programu. 

Umożliwiamy  
szybki i sprawny dostęp  

do świadczeń medycznych,  
dzięki dedykowanemu  

systemowi IT.   
 

eRU to system  
elektronicznej rejestracji. .  

 
Nie wymaga instalacji żadnego 

dodatkowego oprogramowania. 



Obsługa pacjenta online 

Poprzez portal mojePZU możesz:  

 Oprócz  
tradycyjnych kanałów 

kontaktu tworzymy 
rozwiązania, które pozwalają 
pracownikom samodzielnie 
zarządzać swoimi usługami 
medycznymi, w dowolnym 
dla siebie momencie. Osoby 

posiadające Opiekę 
Medyczną PZU otrzymują 

dostęp do portalu  
mojePZU.  

umówić w dogodnym terminie i odwołać 

wizytę online  

zobaczyć, które placówki współpracują z PZU 

sprawdzić listę zrealizowanych  

i nadchodzących wizyt 

zweryfikować, czy dana usługa  

jest w zakresie ubezpieczenia 

otrzymać poradę, jak przygotować się  

do badania 



Dziękujemy i zachęcamy  
do skorzystania z naszej oferty 

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie 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 grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie PZU Opieka Medyczna S, 
w aktualnych ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia lekowego PZU Opieka Medyczna i  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna, które są 
dostępne u agentów PZU Życie, w oddziałach PZU i na stronie pzu.pl.  
 
PZU Zdrowie SA jest  podmiotem działającym na zlecenie PZU Życie SA – organizuje świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach medycznych. Placówka medyczna to podmiot 
wykonujący działalność leczniczą, w którym ubezpieczony lub współubezpieczony realizują świadczenia zdrowotne. 


