Program Zdrowotny – OPIEKA MEDYCZNA S
wraz z ubezpieczeniem lekowym ANTYBIOTYK
dla członków GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych
współmałżonków i dzieci

Grupa GSU wraz z głównym partnerem PZU Życie SA przygotowała dla Członków
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, ich współmałżonków i dzieci
specjalną
propozycję ubezpieczenia zdrowotnego gwarantującego łatwy dostęp do lekarzy
specjalistów oraz korzystanie z atrakcyjnych zniżek i rabatów dotyczących zarówno
wizyt lekarskich, badań, jak i zakupu leków.

Zakres świadczeń
Nieograniczony dostęp do lekarza rodzinnego,
internisty, pediatry
Dostęp do 16 lekarzy specjalistów:
Ginekolog, chirurg, ortopeda, okulista,
kardiolog, pulmonolog, dermatolog,
otolaryngolog, neurolog, urolog,
reumatolog, alergolog, gastrolog,
diabetolog, endokrynolog, nefrolog
24 – godzinna bezpłatna Infolinia
Dostęp do kilkudziesięciu podstawowych testów
diagnostycznych (laboratoryjnych, RTG, EKG,
bakteriologii i innych)
Opieka stomatologiczna

Pozostałe usługi medyczne z zakresu lecznictwa
ambulatoryjnego
Rejestracja telefoniczna i możliwość
dostosowania terminów wizyt do indywidualnych
potrzeb

Wariant ubezpieczenia
Opieka Medyczna S – INTRO
50%
zniżki
50%
zniżki

tak
20% zniżki
Stomatologia zachowawcza
z 20% zniżką,
przegląd stomatologiczny –
bezpłatnie raz w roku
15% zniżki
tak

Ubezpieczenie ANTYBIOTYK
Zakup antybiotyków na receptę
Koszt miesięczny pakietu dla
ubezpieczonego

80%
zniżki
14,96 zł

Grupowe ubezpieczenie PZU Antybiotyk pozwala w łatwy sposób obniżyć
wydatki na antybiotyki o 80%.
W PZU Życie jesteśmy za tym, aby o chorobach myśleć jak najmniej i mieć poczucie, że nawet jeśli się
przytrafią, mamy na nie lek. Dlatego przedstawiamy nową, wyjątkową ofertę: nowoczesne ubezpieczenie
PZU Antybiotyk, dzięki któremu zapłacisz za każdy antybiotyk jedynie 20% jego ceny, a pozostałe 80%
sfinansuje PZU w ramach ubezpieczenia – już za kilka złotych składki miesięcznie.

Jak skorzystać z dofinansowania po zawarciu ubezpieczenia?
1. Od PZU otrzymujesz kartę ubezpieczenia lekowego.
2. Z kartą i receptą wystawioną na Twoje nazwisko udaj się do jednej z prawie 2000 aptek, które
honorują ubezpieczenie PZU.
3. Przy zakupie antybiotyku okaż kartę razem z receptą.
4. Za antybiotyk zapłacisz jedynie 20% jego ceny.
Pełen wykaz aptek dostępny jest pod nr. infolinii 801 102 102 i na pzu.pl.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?
Grupowe ubezpieczenie PZU Antybiotyk jest produktem dedykowanym dla Ciebie i Twojej najbliższej
rodziny. O szczegóły zapytaj naszego pracownika.

Co leczymy antybiotykami?
Antybiotyki wykorzystujemy nie tylko w częstych infekcjach górnych dróg oddechowych ale także w
przypadku ciężkich chorób takich jak zapalenie mięśnia sercowego.
Terapii





antybiotykowej wymagają m.in. takie choroby bakteryjne jak:
zapalenia ucha, zatok, płuc, spojówek,
zakażeniach skóry, układu moczowego,
sepsa, zapalenie mięśnia sercowego, opon mózgowych,
zapaleniach górnych dróg oddechowych (gardła i oskrzeli).

Korzyści
Grupowe ubezpieczenie PZU Antybiotyk to jedyne takie ubezpieczenie w Polsce. Oferuje szereg korzyści:


wymierna pomoc materialna – 80% dofinansowania do zakupu wszystkich antybiotyków,



możliwość objęcia ubezpieczeniem najbliższej rodziny,



brak wyłączeń z tytułu uprzednio występującej choroby czy chorób przewlekłych.



bardzo łatwy proces korzystania z ubezpieczenia – ubezpieczony otrzymuje Kartę lekową, która
upoważnia do zakupu leków w aptece, płaci 20% a pozostałą kwotę PZU płaci aptece,



rozległa sieć aptek honorujących Karty lekowe PZU – prawie 2000 punktów w całej Polsce,

