Oferta prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
Zakres świadczeń w danym
ubezpieczeniu

STANDARD

Możliwość ubezpieczenia osób od
18 do 67 roku życia – w przypadku
ubezpieczenia rodzica również
możliwość ubezpieczenia
małoletniego dziecka.

KOMFORT PLUS

umawianie wizyt oraz badań odbywa się przez Konsultantów za
pośrednictwem infolinii PZU POMOC SA




Całodobowa Infolinia 801 405 905
Serwis sms-owy
Nielimitowane wizyty, bez
skierowań i kolejek w jednej z
ponad 1800 placówek medycznych do:
 internisty, pediatry i lekarza
rodzinnego – w ciągu maksymalnie
2 dni roboczych,
 lekarzy specjalistów – w ciągu
maksymalnie 5 dni roboczych

KOMFORT

















alergolog
chirurg ogólny
dermatolog
diabetolog
endokrynolog
gastrolog
ginekolog
kardiolog
nefrolog
neurolog
okulista
ortopeda
otolaryngolog
pulmonolog
reumatolog
 urolog










lekarz rodzinny
internista
pediatra
anestezjolog
audiolog
chirurg onkolog
hematolog
hepatolog
 onkolog






lekarz chorób zakaźnych
neurochirurg
radiolog
wenerolog
+
 psychiatra
(4 wizyty w roku)

16 specjalizacji
25 specjalizacji
30 specjalizacji

Prowadzenie ciąży







Przegląd stomatologiczny







20% zniżki

20% zniżki

Stomatologia zachowawcza
Zabiegi ambulatoryjne

Badania diagnostyczne

Wizyty domowe

Szczepienia ochronne
przeciw grypie i przeciw tężcowi
Składka miesięczna za ochronę
gwarantowana do 31-10-2018 r.

20% zniżki

alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, ogólnolekarskie, okulistyczne,
otolaryngologiczne, pielęgniarskie
286 badań
112 badań diagnostycznych
diagnostycznych i
i zabiegów (w tym 49
zabiegów (w tym 162
315 bezpłatnych badań
badań i zabiegów
badań i zabiegów
diagnostycznych i zabiegów
bezpłatnych, 63 badań i
bezpłatnych, 124 badań i
zabiegów ze zniżką 15%)
zabiegów ze zniżką 15%)
-

40 zł

2 wizyty/rok


90 zł

4 wizyty/rok


191 zł

Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności,
wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia znajdujące się na stronie www.euroubezpieczeni.pl oraz stronie
internetowej
ubezpieczyciela. Niniejsza propozycja/zestawienie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.

Przygotowanie do ubezpieczenia: złożenie deklaracji, przystąpienie do Stowarzyszenia Euroubezpieczeni, opłacenie
składki do 20-go dnia danego miesiąca rozpoczyna ochronę od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Termin płatności składki: do 20-go dnia miesiąca z góry za następny miesiąc, składka zawiera opłatę członkowską
Stowarzyszenia Euroubezpieczeni
Płatność na rachunek: Stowarzyszenie Euroubezpieczeni ul. Mostowa 2, 85-110 Bydgoszcz,
Bank PeKao S.A. II O/Bydgoszcz 87 1240 3493 1111 0010 5976 8949
O szczegóły pytaj:
Stowarzyszenie Euroubezpieczeni
tel: 668 237 693
e-mail:biuro@euroubezpieczeni.com.pl
www.euroubezpieczeni.pl

Standard*
Komfort*

Komfort Plus

diagnostyka
laboratoryjna

badania: cytologia, biochemiczne krwi – albuminy, fosfataza
alkaliczna, czynnościowe – spirometria,

badania USG

USG piersi, USG tarczycy, USG gruczołu krokowego, USG macicy i
przydatków, USG miednicy

badania
bakteriologiczne

posiew z gardła, posiew z rany, posiew z moczu z antybiogramem,
posiew kału ogólny

diagnostyka
laboratoryjna

badania: hematologiczne, układu krzepnięcia, biochemiczne,
immunologiczne, hormonalne

badania endoskopowe

gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia

badania USG

USG przeglądowe jamy brzusznej, USG mięśni, USG stawów, USG
węzłów chłonnych, USG krtani,

badania czynnościowe

EKG metodą Holtera, EKG wysiłkowe, EEG, EMG

diagnostyka obrazowa
RTG

RTG kości twarzy, RTG kręgosłupa, RTG kończyn i miednicy, RTG
piersi i inne

diagnostyka obrazowa

TK i NMR głowy, TK i NMR tkanek miękkich szyi, TK i NMR klatki
piersiowej, TK i NMR jamy brzusznej, TK i NMR miednicy, TK i
NMR kości, TK i NMR stawów,

diagnostyka
endoskopowa

gastroskopia /gastrofiberoskopia diagnostyczna, sigmoidoskopia,
rektoskopia, kolonoskopia

* dostęp do wielu innych badań ze zniżką 15%.
- Szczegółowy, obszerny wykaz testów diagnostycznych oraz zasady dostępności poszczególnych poziomów usług
medycznych zawierają załączniki do oferty oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne na stronie internetowej
www.euroubezpieczeni.pl.

