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Program zdrowotny
dla pracowników
ArcelorMittal Poland SA
ZMIANA OD 1 CZERWCA 2022 ROKU

Szanowni Państwo,

Gdzie można skorzystać z wizyt
u lekarza i badań

z dniem 1 czerwca 2022 roku przestaje obowiązywać
dotychczasowe refinansowanie zakresu STANDARD
i finansowanym zakresem będzie KOMFORT. Jeśli
obecnie mają Państwo zakres STANDARD i nie
zostanie złożona nowa deklaracja, to od 1 czerwca
nie będzie można skorzystać z Opieki Medycznej.
Zakres Komfort finansowany będzie w następujący
sposób:
• pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
• pracownik opłaci 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.

	Zapewniamy bezgotówkowe świadczenie usług
medycznych w ramach sieci ponad 2000 placówek
medycznych na terenie całej Polski.
Aktualna lista wszystkich dostępnych placówek
w ramach sieci PZU znajduje się na stronie
pzu.pl lub pzuzdrowie.pl/znajdz-placowke.
	Zakres dostępnych badań medycznych oraz wizyt
lekarskich zawsze można sprawdzić dzwoniąc
na infolinię 801 405 905 lub 22 505 12 55 (opłata
zgodna z taryfą operatora).

Dofinansowany przez
pracodawcę zakres KOMFORT
zapewnia Państwu:

	Można korzystać również z wizyt poza siecią placówek
– wtedy zwracamy koszt usługi według zakresu
i cennika zwrotu kosztów – refundacja.

W jaki sposób można umówić się
do lekarza

• b
 ezpłatny i nielimitowany dostęp do lekarzy
25 specjalności bez skierowania – w ciągu maksymalnie
2 dni roboczych dostęp do internisty i pediatry oraz
maksymalnie 5 dni roboczych do pozostałych specjalistów,

	Dzwoniąc na całodobową infolinię 801 405 905
(opłata zgodna z taryfą operatora).

• 2 wizyty domowe rocznie,
• szczepienia ochronne przeciw grypie i tężcowi,
• szeroki zakres badan diagnostycznych
oraz zabiegów ambulatoryjnych,

Wype łniając formularz umówienia wizyty na pzu.pl.

• r efundacja – częściowy zwrot kosztów badań lub wizyt
odbytych w placówkach medycznych, które nie
współpracują z PZU (zgodnie z cennikiem w ramach
wybranego zakresu),

Korzystając z aplikacji mobilnej mojePZU.

Jak to działa w przypadku
umawiania wizyt
za pośrednictwem infolinii

• możliwość korzystania z ponad 2000 placówek
medycznych w całej Polsce.

Kto może przystąpić
do ubezpieczenia

1

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy,
ich małżonkowie, partnerzy życiowi oraz dzieci
(pełnoletnie i niepełnoletnie).

2

Jak przystąpić do ubezpieczenia

3

Pracownicy, którzy obecnie posiadają zakres STANDARD,
wypełniają nową deklarację. Deklaracje dostępne są
w poszczególnych zakładach. Deklarację należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie DO 16 MAJA 2022
w Dziale Kadr lub lub w agencji obsługującej
ubezpieczenia.
Od 1 czerwca 2022 roku można również dokonać zmiany
zakresu na szerszy – KOMFORT PLUS lub OPTIMUM oraz
doubezpieczyć członka rodziny – małżonka, dziecko partnera
życiowego. W tym celu również należy wypełnić nową
deklarację i złożyć ją do 16 maja 2022 roku.

KROK 1

Kontaktujesz się telefonicznie z PZU
i podajesz numer PESEL.

KROK 2

	
Konsultant
infolinii umawia Cię na wizytę
lub badanie.

KROK 3

	Udajesz się na wizytę do wskazanej placówki.

Jak to działa w przypadku
umawiania wizyt
za pośrednictwem moje.pzu.pl?
Dzięki mojePZU możesz samodzielnie umawiać i odwoływać
wizyty i badania.
Możesz również skorzystać z aplikacji mobilnej mojePZU
(pobierz ją z App Store lub Google Play).
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Czym różnią się poszczególne zakresy usług?
ZAKRES KOMFORT
 odstawowa opieka zdrowotna:
p
internista, lekarz rodzinny i pediatra
 odatkowi specjaliści:
d
alergolog, anestezjolog, audiolog,
chirurg ogólny, chirurg onkolog,
dermatolog, diabetolog, endokrynolog,
gastrolog, ginekolog, hematolog,
hepatolog, kardiolog, nefrolog,
neurolog, okulista, onkolog, ortopeda,
otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog,
urolog

ZAKRES KOMFORT PLUS

ZAKRES OPTIMUM

 0 specjalistów:
3
internista, lekarz rodzinny, pediatra,
alergolog, anestezjolog, audiolog,
chirurg ogólny, chirurg onkolog,
dermatolog, diabetolog, endokrynolog,
gastrolog, ginekolog, hematolog,
hepatolog, kardiolog, lekarz chorób
zakaźnych, nefrolog, neurochirurg,
neurolog, okulista, onkolog, ortopeda,
otolaryngolog, psychiatra, pulmonolog,
radiolog, reumatolog, urolog, wenerolog

 5 specjalistów:
3
internista, lekarz rodzinny, pediatra,
alergolog, anestezjolog, audiolog,
chirurg ogólny, chirurg naczyniowy,
chirurg onkolog, dermatolog, diabetolog,
endokrynolog, gastrolog, ginekolog,
hematolog, hepatolog, kardiolog, lekarz
chorób zakaźnych, lekarz specjalista
rehabilitacji, nefrolog, neurochirurg,
neurolog, okulista, onkolog, ortopeda,
otolaryngolog, proktolog, psychiatra,
psycholog, pulmonolog, radiolog,
reumatolog, urolog, traumatolog,
wenerolog

 onad 200 zabiegów i badań
p
diagnostycznych

 onad 340 zabiegów i badań
p
diagnostycznych (np. mammografia,
TK i NMR głowy)

wizyty domowe 2 razy w roku

badania nowotworowe

szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

wizyty domowe 4 razy w roku

 onad 400 zabiegów i badań
p
diagnostycznych (np. mammografia,
TK i NMR głowy)

bezpłatny przegląd stomatologiczny

szczepienia przeciwko grypie i tężcowi

wizyty domowe 4 razy w roku

bezpłatny przegląd stomatologiczny

szczepienia przeciwko grypie i tężcowi
szczepienia przeciw WZW typ A i typ B
rehabilitacja – 30 zabiegów rocznie

Prosimy o świadomy wybór zakresu zdrowotnego.
Szczegółowy zakres usług znajduje się w załącznikach.

ZAKRES
SKŁADKA

KOMFORT

KOMFORT PLUS

OPTIMUM

Składka płacona przez pracodawcę

26,30 zł

26,30 zł

26,30 zł

Składka płacona przez pracownika

1,40 zł

18 zł

43,70 zł

Dodatkowo pracownik może ubezpieczyć swojego członka rodziny (małżonka, partnera życiowego, dziecko) – składka potrącana
jest z wynagrodzenia zgodnie z poniższą tabelą:
ZAKRES
SKŁADKA
Składka płacona przez pracownika
za członka rodziny

KOMFORT

KOMFORT PLUS

OPTIMUM

27,70 zł

44,30 zł

70 zł
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Zwrot kosztów – dodatkowe korzyści oferty
Zwrot kosztów to rozwiązanie w sytuacji, kiedy pracownik
chce zrealizować wizytę i wykonać badania w placówce
medycznej, która nie współpracuje z PZU.

1
2

3

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie świadczeń
zdrowotnych, które:

KROK 1

są realizowane nieodpłatnie w ramach wybranego
zakresu (nie ma zastosowania do usług w zakresach
ze zniżką),

KROK 2

	zostały zrealizowane poza siecią placówek PZU Pomoc
(realizacja usługi nie wymaga autoryzacji na infolinii
PZU),

	
Pracownik
umawia się na wizytę w placówce
medycznej spoza sieci PZU.

Po wizyciepobiera z placówki fakturę
za wykonaną usługę lub rachunek imienny
ze szczegółową nazwą wykonanej usługi.

KROK 3

Dostarcza do PZU formularz zgłoszeniowy,
fakturę lub rachunek imienny oraz kopię
skierowania na badania, a PZU zwraca koszty.

	zwrot kosztów dokonywany jest w kwocie określonej
dla danego świadczenia w „Cenniku świadczeń
zdrowotnych”,
	zwrot kosztów nie jest limitowany kwotowo ani
ilościowo w ramach roku polisowego,
	zwrot kosztów jest dokonywany na podstawie
oryginału rachunku za świadczenie medyczne
dołączonego do wniosku zgłoszeniowego o wypłatę
świadczenia, wniosek dostępny w koncie mojePZU,
	zasady zwrotu kosztów wykonanych świadczeń
zdrowotnych zostały opisane w „Instrukcji dotyczącej
obsługi wypłaty świadczenia”.

Kontakt
Szczegółowych informacji udzielają:
ArcelorMittal Poland SA
Pracownicy wskazani w poszczególnych zakładach pracy.
ArcelorMittal Poland SA Oddział Dąbrowa Górnicza
CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie ArcelorMittal Poland SA) w Dąbrowie Górniczej
al. Józefa Piłsudskiego 92 (budynek Unitechu), tel.: 32 794 59 96
ArcelorMittal Poland SA Oddział Kraków
Polishut Sp. z o.o. Biuro obsługi PZU Życie
ul. Mrozowa 1 pok. 28, tel.: 788 655 124, 788 523 796
ArcelorMittal Poland SA Oddział Zdzieszowice
Mariola Forlita
pok. 308 Nowy Biurowiec, tel:. 77 445 26 21
ArcelorMittal Poland SA Oddział Świętochłowice oraz Huta Królewska w Chorzowie
Katarzyna Teleśnicka-Kapica, tel.: 666 880 904
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Sosnowcu
Agnieszka Malinowska-Baszczyńska, tel.: 601 848 919

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej 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 na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, dostępnych na stronie pzu.pl, w naszych oddziałach lub
u naszych agentów.

801 102 102 pzu.pl

Opłata zgodna z taryfą operatora

