
ź lekarz specjalista rehabilitacji

ź dermatolog

ź chirurg ogólny

ź ginekolog

ź hematolog

ź hepatolog

ź anestezjolog

ź gastrolog

ź endokrynolog

ź kardiolog

ź diabetolog

ź chirurg naczyniowy

LIMIT

Jeśli ulegniesz wypadkowi na drodze, umówimy Cię bez skierowania na wizytę w naszej placówce 
medycznej w godzinach przyjęć lekarzy. Wizyty specjalistyczne obejmują:
• wywiad i diagnozę,
• poradę oraz informację o sposobie leczenia,
• wystawienie recepty, o ile jest to uzasadnione.

Wizyty lekarskie nie obejmują konsultacji profesorskich (lekarzy z tytułem naukowym: 
doktor habilitowany, docent, profesor).

USŁUGI MEDYCZNE ZWIĄZANE Z LECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NA DRODZE 

Zakres Pakietu Prestiż

4

Jeśli chcesz umówić się na badanie radiologiczne, potrzebujesz skierowanie od lekarza 
z naszej placówki medycznej.
Na badanie umawiasz się telefonicznie i wskażemy Ci placówkę w której wykonasz poniższe badania:

Wypadek na drodze

ź urolog

ź traumatolog

ź neurolog

ź otolaryngolog

ź proktolog

ź psycholog

ź pulmonolog

ź ortopeda

ź okulista

ź radiolog

ź reumatolog

ź neurochirurg

ź nefrolog

KONSULTACJE  LEKARSKIE  DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA

LIMIT

4

ź RTG mostka

ź RTG żeber

ź RTG stawów

ź RTG ramienia

ź RTG łokcia

ź RTG łopatki

ź RTG kolana

ź RTG palca

ź RTG przedramienia

ź RTG uda

ź RTG nadgarstka

ź RTG biodra

ź RTG podudzia

ź RTG kończyny górnej

ź RTG miednicy

ź RTG kończyny dolnej

ź RTG kostki

ź RTG stopy

ź RTG dłoni

ź RTG przeglądowe jamy brzusznej

ź RTG oczodołu

ź RTG okolicy jarzmowo-szczękowej

          

ź RTG okolicy tarczycy

   

ź RTG zatok nosa

  

ź RTG tkanek miękkich klatki 

ź RTG języczka

ź RTG nosa

ź RTG szczęki

ź RTG kręgosłupa 

ź RTG okolicy czołowej

ź RTG żuchwy

ź RTG okolicy nadoczodołowej

ź RTG krtani

ź RTG przewodu nosowo-łzowego

ź RTG barku 

ź RTG gruczołów ślinowych

ź RTG nosogardzieli

ź RTG spojenia żuchwy

       piersiowej 

ź RTG czaszki

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 gruczołu krokowego przez 
powłoki brzuszne 

ź USG tarczycy

ź USG stawu kolanowego

ź USG ginekologiczne przez powłoki 
brzuszne 

ź USG miednicy małej

ź USG scriningowe ginekologiczne

ź USG ginekologiczne 
przezpochwowe (transwaginalne) 

ź USG mięśni

ź USG stawu łokciowego 

ź USG stawu biodrowego

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

ź USG gruczołu krokowego 
transrektalne

ź USG piersi

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

LIMIT

1

ź USG tkanek miękkich

ź USG jąder

ź USG palca

ź USG węzłów chłonnych

ź USG krtani

ź USG nadgarstka

ź USG dopplerowskie naczyń jamy 
brzusznej

ź USG ciąży 

ź echokardiografia (ECHO)

ź USG ścięgna

ź USG stawu barkowego

ź USG drobnych stawów i więzadeł

ź USG dopplerowskie szyi

ź USG dopplerowskie tętnic 
nerkowych 

ź USG dopplerowskie kończyn

ź USG stawu skokowego

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 wolne

ź       ćwiczenia czynno-bierne 
       i wspomagane

ź ćwiczenia bierne

ź ćwiczenia ogólnousprawniające

ź ćwiczenia czynne w odciążeniu

ź ćwiczenia czynne z oporem 

ź ćwiczenia izometryczne

ź ćwiczenia specjalne

ź mobilizacje i manipulacje, 
neuromobilizacje

ź metody reedukacji nerwowo-
mięśniowej

ź masaż suchy całkowity

ź prądy Traberta

ź kąpiel perełkowa/wirowa kończyn

ź masaż podwodny

ź masaż suchy częściowy

ź elektrostymulacja

ź magnetoterapia

ź prądy TENS

ź kąpiel perełkowa/wirowa 
częściowa

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).

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

ź TK i RM podudzia

ź TK i RM stawów

ź TK i RM stopy

ź TK i RM uda

ź TK i RM ramienia

ź  TK i RM nadgarstka

ź TK i RM przedramienia

ź TK i RM ręki

ź TK i RM kręgosłupa piersiowego 

ź TK i RM całego kręgosłupa

ź TK i RM kręgosłupa 
szyjnego/tkanek miękkich szyi

ź TK i RM kręgosłupa lędźwiowy

ź TK i RM kości

ź TK i RM klatki piersiowej

ź TK i RM miednicy

ź Kontrast do TK 50 ml

ź Kontrast do RM 10 ml

ź Kontrast do RM 15 ml

ź Kontrast do TK 150 ml

ź Kontrast do RM 20 ml

ź Kontrast do RM 5 ml

ź Kontrast do TK 100 ml

ź Kontrast do TK doustny

1. CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA
tj. zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass, wada serca, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej

Jeśli chcesz umówić się na badanie czynnościowe, potrzebujesz skierowanie od lekarza z naszej 
placówki medycznej. Na badanie umawiasz się telefonicznie i wskażemy Ci placówkę, w której 
wykonasz poniższe badanie:

 BADANIA CZYNNOŚCIOWE

LIMIT

2ź EKG próba wysiłkowa

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:

 REHABILITACJA AMBULATORYJNA

LIMIT

80

ź ćwiczenia ogólnousprawniające 

ź treningi wytrzymałościowe interwałowe na ergometrze rowerowym

ź ćwiczenia czynne z oporem

2. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
tj. udar, choroba Parkinsona, choroba neuronu ruchowego, stwardnienie rozsiane

ź neurochirurg

ź lekarz specjalista rehabilitacji

ź psycholog

ź neurolog

ź kardiolog

LIMIT

• poradę oraz informację o sposobie leczenia,

Wizyty lekarskie nie obejmują konsultacji profesorskich (lekarzy z tytułem naukowym: 
doktor habilitowany, docent, profesor).

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

• wystawienie recepty, o ile jest to uzasadnione.

• wywiad i diagnozę,

4

KONSULTACJE  LEKARSKIE

Jeśli chcesz umówić się na badanie czynnościowe, potrzebujesz skierowanie od lekarza z naszej placówki 
medycznej.
Na badanie umawiasz się telefonicznie i wskażemy Ci placówkę w której wykonasz poniższe badania.

 BADANIA CZYNNOŚCIOWE

LIMIT

2ź EKG próba wysiłkowa

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 wolne

ź ćwiczenia czynne z oporem 

ź

ź ćwiczenia izometryczne

ź ćwiczenia ogólnousprawniające

ź ćwiczenia specjalne

ź ćwiczenia bierne

       ćwiczenia czynno-bierne 
       i wspomagane

ź  metody reedukacji nerwowo-
mięśniowej

ź ćwiczenia czynne w odciążeniu

ź mobilizacje i manipulacje, 
neuromobilizacje

ź kąpiel perełkowa/wirowa kończyn

ź elektrostymulacja

ź kąpiel perełkowa/wirowa 
częściowa

ź prądy Traberta

ź prądy TENS

ź magnetoterapia

ź masaż podwodny

ź masaż suchy całkowity

ź masaż suchy częściowy

LIMIT

100

 REHABILITACJA AMBULATORYJNA

ź lekarz specjalista rehabilitacji

ź kardiochirurg 

ź neurolog

ź psycholog

ź kardiolog

LIMIT

doktor habilitowany, docent, profesor).
Wizyty lekarskie nie obejmują konsultacji profesorskich (lekarzy z tytułem naukowym: 

• wywiad i diagnozę,
• poradę oraz informację o sposobie leczenia,
• wystawienie recepty, o ile jest to uzasadnione.

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

4

KONSULTACJE  LEKARSKIE 

LIMIT

2

LIMIT

2

Wystąpienie ciężkiej choroby u ubezpieczonego



3. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE LUB OPONIAKI

ź dermatolog

ź chirurg onkolog

ź gastrolog

ź ginekolog

ź hematolog

ź anestezjolog

ź laryngolog

ź endokrynolog

LIMIT

• wywiad i diagnozę,

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

doktor habilitowany, docent, profesor).

• poradę oraz informację o sposobie leczenia,

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

• wystawienie recepty, o ile jest to uzasadnione.

4

ź psycholog

ź neurolog

ź onkolog

ź ortopeda

ź pulmonolog

ź urolog 

ź lekarz specjalista rehabilitacji

KONSULTACJE  LEKARSKIE

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).

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

ź TK i RM kości

ź TK i RM  kręgosłupa (piersiowego,  
szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego)

ź TK i RM klatki piersiowej

ź TK i RM tkanek miękkich szyi

ź TK i RM miednicy

ź TK i RM kończyny górnej i dolnej 
(ręki, ramienia, przedramienia, 
nadgarstka, uda, podudzia, stopy)

ź TK i RM głowy (przysadki, zatok, 
oczodołów, kości skroniowych, 
szyi, krtani,uszu)

ź TK i RM jamy brzusznej

ź TK i RM stawów

LIMIT

2

ź Kontrast do TK 100 ml

ź  Kontrast do TK doustny

ź Kontrast do TK 50 ml

ź  Kontrast do RM 15 ml,

ź Kontrast do TK 150 ml

ź Kontrast do RM 5 ml

ź Kontrast do RM 20 ml

ź Kontrast do RM 10 ml

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  metody redukcji nerwowo-
mięśniowej

ź ćwiczenia czynne w odciążeniu

ź ćwiczenia czynne z oporem 

ź ćwiczenia czynne wolne

       ćwiczenia czynno-bierne 
       i wspomagane

ź ćwiczenia ogólnousprawniające

ź ćwiczenia specjalne

ź

ź ćwiczenia izometryczne
ź masaż hydropowietrzny 

miejscowy

ź masaż suchy całkowity

ź drenaż limfatyczny

ź masaż podwodny

ź masaż pneumatyczny

ź masaż suchy częściowy

ź masaż hydropowietrzny całkowity

LIMIT

50

 REHABILITACJA AMBULATORYJNA

ź bronchoskopia 

ź kolonoskopia

ź cystoskopia

ź sigmoidoskopia, rektoskopia

ź gastroskopia/ gastrofiberoskopia diagnostyczna (z możliwością 
wykonania testu urazowego)

LIMIT

Jeśli chcesz umówić się na badania endoskopowe, potrzebujesz skierowanie od lekarza z naszej 
placówki medycznej. Na badanie umawiasz się telefonicznie. Badanie nie obejmuje badań wideo. 
W uzasadnionych medycznie przypadkach dokonujemy oceny histopatologicznej z pobranego 
materiału. W naszych placówkach wykonasz poniższe badania:

2

DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA ZE ZNIECZULENIEM OGÓLNYM

ź DIAGNOSTYKA OBRAZOWA TK I RM

ź DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA

Do wyboru przez ubezpieczonego jedna z grup świadczeń:

Jeśli chcesz umówić się na badanie laboratoryjne, potrzebujesz skierowanie od lekarza z naszej 
placówki medycznej. Na badanie umawiasz się telefonicznie i wskażemy Ci placówkę gdzie wykonasz 
poniższe badanie:

antygen CA 19-9 (CA 19-9), antygen karcinoembrionalny, CEA)

ź markery nowotworowe: 

AFP, antygen CA 125 (CA 125), antygen CA 15-3 (ca 15-3), 

LIMIT

10

 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
ź przekazuje informacje w jaki sposób możesz dowiedzieć się o odpowiedniej, zalecanej w Twoim 

przypadku diecie, 

ź wspiera Ciebie i Twoją Rodzinę oraz doradza przy załatwianiu formalności związanych
z leczeniem, 

Opiekun Pacjenta podczas rozmowy telefonicznej rozpoznaje Twoje potrzeby, sytuację rodzinną i stan 
zdrowotny. Pozostaje do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań Twoich oraz Twoich 
najbliższych. 

ź pomaga Ci zasięgnąć informacji, czy w Twoim przypadku istnieją inne, możliwe do zastosowania 
metody leczenia, 

ź motywuje Cię do walki z chorobą, a w razie potrzeby doradza i zapewnia indywidualny kontakt
z psychologiem (psychoonkologiem),  

ź pomaga Ci w zrozumieniu postawionej przez lekarza diagnozy, a w przypadku zaistnienia 
potrzeby jej weryfikacji – informuje gdzie i w jaki sposób można to zrobić, 

ź pomaga w objaśnieniu i zrozumieniu zaproponowanej przez lekarzy terapii, 

ź informuje o należnym leczeniu w ramach NFZ, procedurach i zawiłościach prawnych systemu 
ochrony zdrowia, w razie potrzeby pozyskuje informacje o dostępności do należnych Ci 
świadczeń w ramach NFZ na terenie całej Polski oraz wskazuje najbardziej odpowiednie 
w Twoim przypadku placówki medyczne, specjalizujące się w danej dziedzinie.

FUNKCJA OPIEKUNA

Wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka

Druga opinia lekarska krajowa2 000 zł

Ubezpieczenie wystąpienia ciężkiej choroby u małżonka to poszerzenie zakresu świadczeń dotyczących zdrowia małżonka.
 
Ubezpieczenie obejmuje wystąpienie 17 ciężkich chorób: 
 

ź

ź bąblowiec mózgu 

ź chirurgiczne leczenie choroby 
niedokrwiennej serca (by-pass) 

ź przewlekła niewydolność nerek

ź nowotwór złośliwy 

ź kleszczowe zapalenie mózgu 

ź anemia aplastyczna 
(niedokrwistość aplastyczna) 

ź ropień mózgu

ź choroba Creutzfeldta – Jakoba 

ź zator tętnicy płucnej
ź zakażenie wirusem HIV 

w wyniku transfuzji 

ź wścieklizna 

ź sepsa (posocznica) 

ź zawał serca 

ź tężec 

ź udar mózgu z trwałym ubytkiem 
neurologicznym

ź zgorzel gazowa

ź zakażenie wirusem HIV 
zawodowe 

LIMIT

2

lub



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
na numer 4102

Wyślij SMS o treści WIZYTA 

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:

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.

online.gsu.pl – zaoszczędź czas i pieniądze!

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

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

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 lub ciężkiej choroby, będzie 
można rozpocząć korzystanie z usług medycznych.

ź Osoba wnioskująca o usługi medyczne zobowiązana jest zgłosić dokumentację, która potwierdza wystąpienie 
wypadku na drodze lub ciężkiej choroby.

Realizacja usług medycznych - czyli jak zacząć z nich korzystać


