
ź chirurg naczyniowy

ź diabetolog

ź kardiolog

ź chirurg ogólny

ź endokrynolog

ź gastrolog

ź lekarz specjalista rehabilitacji

ź hematolog

ź ginekolog

ź anestezjolog

ź dermatolog

ź hepatolog

LIMIT

Wizyty lekarskie nie obejmują konsultacji profesorskich (lekarzy z tytułem naukowym: 

• wystawienie recepty, o ile jest to uzasadnione.

• wywiad i diagnozę,
• poradę oraz informację o sposobie leczenia,

Jeśli ulegniesz wypadkowi na drodze, umówimy Cię bez skierowania na wizytę w naszej placówce 
medycznej w godzinach przyjęć lekarzy. Wizyty specjalistyczne obejmują:

doktor habilitowany, docent, profesor).

Druga opinia lekarska krajowa
Konsultacja specjalisty z ośrodka 

refencyjnego (jako uzupełnienie Drugiej 
Zadzwoń na całodobową infolinię medyczną 

801 405 905 lub 22 566 56 66
Użyj aplikacji mobilnej PZU

na numer 4102
Wyślij SMS o treści WIZYTA Wypełnij formularz wizyty 

na stronie pzu.pl

USŁUGI MEDYCZNE ZWIĄZANE Z LECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NA DRODZE 

Zakres Pakietu Optymalnego

4

Na badanie umawiasz się telefonicznie i wskażemy Ci placówkę, w której wykonasz poniższe badania:

Jeśli chcesz umówić się na badanie radiologiczne, potrzebujesz skierowanie od lekarza z naszej 
placówki medycznej.

Z badań lub zabiegów rehabilitacyjnych możesz skorzystać na podstawie skierowania od lekarza z naszej placówki medycznej. Terminy wizyty lub badań potwierdzamy SMS-em.

Konsultacje lekarskie
Jeśli chcesz umówić się do lekarza:

Druga opinia lekarska krajowa
Zadzwoń na całodobową infolinię medyczną 

801 405 905 lub 22 566 56 66

Badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne
Jeśli chcesz umówić się na badania lub zabiegi rehabilitacyjne:

Wypadek na drodze

Możliwość korzystania z pakietu medycznego po wypadku na drodze

ź neurochirurg

ź ortopeda

ź neurolog

ź proktolog

ź traumatolog

ź pulmonolog

ź nefrolog

ź radiolog

ź urolog

ź psycholog

ź otolaryngolog

ź reumatolog

ź okulista

KONSULTACJE  LEKARSKIE  DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA

LIMIT

4

ź RTG przeglądowe jamy brzusznej

ź RTG kostki

ź RTG podudzia

ź RTG stopy

ź RTG łopatki

ź RTG mostka

ź RTG żeber

ź RTG stawów

ź RTG ramienia

ź RTG dłoni

ź RTG kończyny dolnej

ź RTG miednicy

ź RTG palca

ź RTG łokcia

ź RTG biodra

ź RTG kończyny górnej

ź RTG uda

ź RTG kolana

ź RTG nadgarstka

ź RTG przedramienia

ź RTG spojenia żuchwy

ź RTG krtani

ź RTG przewodu nosowo-łzowego

ź RTG nosogardzieli

ź RTG okolicy nadoczodołowej

          

ź RTG nosa

ź RTG oczodołu

     

ź RTG kręgosłupa 

ź RTG barku 

ź RTG tkanek miękkich klatki 

ź RTG okolicy tarczycy

ź RTG języczka

ź RTG zatok nosa

ź RTG gruczołów ślinowych

ź RTG czaszki

       piersiowej  

ź RTG żuchwy

ź RTG szczęki

ź RTG okolicy jarzmowo-szczękowej

ź RTG okolicy czołowej

Zgon ubezpieczonego

Druga opinia lekarska krajowa100 000 zł

W wyniku wypadku komunikacyjnego 

W naszych placówkach wykonasz poniższe badania:

Jeśli chcesz umówić się na badanie ultrasonograficzne, potrzebujesz skierowanie od lekarza z naszej 
placówki medycznej. Na badanie umawiasz się telefonicznie. Zakres usług nie obejmuje badania USG 
3-D/4-D i USG genetycznego.

ź USG piersi

ź USG stawu łokciowego 

ź USG mięśni

ź USG gruczołu krokowego 
transrektalne

ź USG ginekologiczne przez powłoki 
brzuszne 

ź USG ginekologiczne 
przezpochwowe (transwaginalne) 

ź USG miednicy małej

ź USG tarczycy

ź USG scriningowe ginekologiczne

ź USG stawu biodrowego

ź USG stawu kolanowego

ź USG gruczołu krokowego przez 
powłoki brzuszne 

ź USG układu moczowego (nerek, 
moczowodów, pęcherza moczow.)

ź USG przeglądowe jamy brzusznej i 
i przewodu pokarmowego 
(trzustki, wątroby, dróg 
żółciowych, żołądka, dwunastnicy) 

LIMIT

1

ź USG krtani

ź USG stawu skokowego

ź USG dopplerowskie kończyn

ź USG ciąży 

ź USG tkanek miękkich

ź USG dopplerowskie naczyń jamy 
brzusznej

ź echokardiografia (ECHO)

ź USG dopplerowskie tętnic 
nerkowych 

ź USG nadgarstka

ź USG ścięgna

ź USG jąder

ź USG palca

ź USG dopplerowskie szyi

ź USG stawu barkowego

ź USG drobnych stawów i więzadeł

ź USG węzłów chłonnych

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA

Jeśli chcesz umówić się na zabiegi rehabilitacyjne, potrzebujesz skierowanie od lekarza z naszej 
placówki medycznej. Na zabiegi umawiasz się telefonicznie. W naszych placówkach wykonasz 
poniższe zabiegi:

ź ćwiczenia czynne z oporem 

ź ćwiczenia czynne w odciążeniu

ź ćwiczenia ogólnousprawniające

       ćwiczenia czynno-bierne                                    
.......i wspomagane

ź ćwiczenia czynne wolne,

ź ćwiczenia izometryczne

ź ćwiczenia specjalne

ź metody reedukacji nerwowo-
mięśniowej

ź mobilizacje i manipulacje, 
neuromobilizacje

ź ćwiczenia bierne

ź

ź magnetoterapia

ź kąpiel perełkowa/wirowa 
częściowa

ź prądy Traberta

ź kąpiel perełkowa/wirowa kończyn

ź prądy TENS

ź masaż suchy całkowity

ź masaż suchy częściowy

ź masaż podwodny

ź elektrostymulacja

LIMIT

100

 REHABILITACJA AMBULATORYJNA



Jeśli chcesz umówić się na badanie obrazowe (tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), 
potrzebujesz skierowanie od lekarza z naszej placówki medycznej. Na badanie umawiasz się 
telefonicznie (z wyłączeniem angiorezonansu, angiotomografii, tomografii spiralnej, tomografii 
stożkowej, kolonoskopii TK wirtualnej, tomografii HR-CT, tomografii 32-rzędowej i wyższej, 
enterografii-MRI, HRT, OCT, SL-OCT).

MATERIAŁ REKLAMOWY
nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA TK (ang. CT) I RM (ang. MRI)

ź TK i RM kręgosłupa 
szyjnego/tkanek miękkich szyi

ź TK i RM przedramienia

ź TK i RM ramienia

ź TK i RM kręgosłupa lędźwiowy

ź TK i RM ręki

ź TK i RM podudzia

ź TK i RM stawów

ź TK i RM stopy

ź TK i RM uda

ź TK i RM całego kręgosłupa

ź TK i RM klatki piersiowej

ź TK i RM kości

ź  TK i RM nadgarstka

ź TK i RM kręgosłupa piersiowego 

ź TK i RM miednicy

ź Kontrast do TK doustny

ź Kontrast do TK 100 ml

ź Kontrast do TK 150 ml

ź Kontrast do TK 50 ml

ź Kontrast do RM 10 ml

ź Kontrast do RM 15 ml

ź Kontrast do RM 5 ml

ź Kontrast do RM 20 ml

Druga opinia lekarska krajowa
Konsultacja specjalisty z ośrodka 

refencyjnego (jako uzupełnienie Drugiej 
Zadzwoń na całodobową infolinię 

medyczną 801 405 905 
lub 22 566 56 66

Użyj aplikacji mobilnej PZU
Wyślij SMS o treści WIZYTA 

na numer 4102na stronie pzu.pl
Wypełnij formularz wizyty 

Z badań lub zabiegów rehabilitacyjnych możesz skorzystać na podstawie skierowania od lekarza z naszej placówki medycznej. Terminy wizyty lub badań potwierdzamy SMS-em.

Konsultacje lekarskie
Jeśli chcesz umówić się do lekarza:
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lub 22 566 56 66

Zadzwoń na całodobową infolinię 
medyczną 801 405 905 

Badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne
Jeśli chcesz umówić się na badania lub zabiegi rehabilitacyjne:

 online.gsu.pl – zaoszczęd� czas i pieniądze!

LIMIT

2

LIMIT

2Jak skorzystać ze świadczeń zdrowotnych

Druga opinia lekarska krajowa

Konsultacja specjalisty z ośrodka refencyjnego (jako 
uzupełnienie Drugiej opinii lekarskiej krajowej)

Zadzwoń na całodobową 
infolinię medyczną 801 405 905 

lub 22 566 56 66

Użyj aplikacji mobilnej PZU
Wyślij SMS o treści WIZYTA 

na numer 4102

Wypełnij formularz wizyty 
na stronie pzu.pl

Z badań lub zabiegów rehabilitacyjnych możesz skorzystać na podstawie skierowania od lekarza z naszej placówki medycznej. Terminy wizyty lub badań potwierdzamy SMS-em.

Konsultacje lekarskie
Jeśli chcesz umówić się do lekarza:

Badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz zabiegi rehabilitacyjne
Jeśli chcesz umówić się na badania lub zabiegi rehabilitacyjne:

Jak skorzystać z usług medycznych 
- za naszym pośrednictwem - umawiasz termin konsultacji lekarskiej lub badania. 

Druga opinia lekarska krajowa
Zadzwoń na całodobową 

infolinię medyczną 801 405 905 
lub 22 566 56 66

Realizacja usług medycznych - czyli jak zacząć z nich korzystać

ź Osoba wnioskująca o usługi medyczne zobowiązana jest zgłosić dokumentację, która potwierdza wystąpienie wypadku: dla wypadku na drodze - notatkę policyjną z miejsca zdarzenia lub inny dokument, 
który potwierdza okoliczności wypadku oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem na drodze a potrzebą skorzystania z usług medycznych. 

ź W terminie do 30 dni od złożenia dokumentów otrzymasz decyzję o prawie do korzystania z usług medycznych - jeśli złożone dokumenty potwierdzą wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego, będzie można 
rozpocząć korzystanie z usług medycznych.

ź W przypadku wystąpienia wypadku na drodze, skontaktuj się z Infolinią  801 102 102, która potwierdzi możliwość skorzystania z przysługujących świadczeń.


