
 

MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY 
 

 
W przypadku zetknięcia z chorobą  pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach tych chorób oraz sposobach ich leczenia 

w różnych źródłach. Takie poszukiwania niestety często kończą się bardzo fragmentaryczną wiedzą, która nie jest wystarczająca do podjęcia 
ważnych decyzji lub potwierdzenia, że pacjent został poddany optymalnemu leczeniu. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oddajemy w Państwa ręce produkt gwarantujący dostęp do światowej klasy usługi medycznej osobom z 
poważnymi, złożonymi lub przewlekłymi chorobami lub urazami. Produkt ten zapewnia wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. 

1. Zagraniczna Konsultacja Medyczna,                                       

2. Prywatna Opieka Domowa  

3. Pomoc w Planowaniu Leczenia  

4. Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny  

 

1. ZAGRANICZNA KONSULTACJA MEDYCZNA zapewnia: 

 dostęp do specjalistycznej wiedzy medycznej  

 konsultacje medyczne z renomowanymi, światowymi ekspertami praktykującymi w wiodących ośrodkach klinicznych na świecie bez 

konieczności wychodzenia z domu 

 weryfikację rozpoznania medycznego i zastosowanego dotychczasowego leczenia 

 przygotowanie wyczerpującego raportu medycznego dotyczącego przypadku Ubezpieczonego, bez konieczności wizyty pacjenta u 

specjalisty   

 uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Ubezpieczonego pytania m.in.: 

 co moja diagnoza oznacza? 

 czy moja diagnoza jest prawidłowa? 

 czy proponowane leczenie jest prawidłowe? 

 czy mogę otrzymać więcej informacji na temat mojej choroby? 

 czy istnieje alternatywne leczenie, które byłoby lepsze dla mnie? 

 

W ramach Zagranicznej Konsultacji Medycznej współpracujemy z wiodącymi ośrodkami klinicznymi z całego świata, m.in. 

 UCSF Medical Center, San Francisco, California 

 Mount Sinai Medical Center, New York 

 Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio 

 Hospital of the University of Pennsylvania, 

 Mount Sinai Medical Center, New York 

 University of Washington Medical Center, 

 

2. PRYWATNA OPIEKA DOMOWA to pewność, że w przypadku poważnej choroby: 

 możesz skorzystać z fachowej pomocy pielęgniarskiej, bez konieczności wychodzenia z domu 

 psycholog udzieli Ci wsparcia i pomocy w trudnych dla Ciebie chwilach 

 możesz liczyć na rehabilitację w domu 

 nie musisz się martwieć o transport medyczny zarówno do jak i z placówki medycznej 

A gdy nie możesz skorzystać z pomocy osób bliskich:: 

 zadbamy o utrzymanie czystości w Twoim domu, przygotuje Ci posiłek, zrobimy zakupy 

 zaopiekujemy się Twoimi dziećmi oraz zwierzętami 

 dostarczymy Ci niezbędne leki oraz sprzęt rehabilitacyjny 

 organizujemy naprawę i dostarczymy do serwisu np. zepsute okulary. 

 

3. POMOC W PLANOWANIU LECZENIA to gwarancja, że w przypadku poważnej choroby: 

 to my wyszukamy dla Ciebie placówki medycznej, zlokalizowanej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania, w której najszybciej możesz 

uzyskać zalecone świadczenie medyczne 

 nie musisz sam umawiać się na wizyty lekarskie lub inne świadczenia medyczne, zrobimy to za Ciebie  

 w każdej chwili możesz uzyskać informacje w jakich godzinach pracuje Twoja przychodnia, czy w jakim zakresie specjalizują się 

placówki na terenie całego kraju 

 

4. CAŁODOBOWY TELEFONICZNY SERWIS MEDYCZNY  to źródło fachowej informacji medycznej, dla wszystkich, którzy chcą 

uzyskać odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:  

 W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy? 

 Co oznacza zdiagnozowana u mnie jednostka chorobowa? Jakie są najnowsze metody jej leczenia?  

 Najlepsza placówka medyczna w Polsce specjalizująca się w leczeniu mojego schorzenia?  

 Najbliższy dyżurujący szpital ? 

 Adres apteki całodobowej? 

 Zasady zdrowej diety dla osoby z nadciśnieniem tętniczym? 

 Jak pielęgnować noworodka? 

 W jaki sposób opiekować się osobą starszą? 

 



Propozycje grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus 

od 01.01.2013r. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 
Do ubezpieczenia przystąpić mogą współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci - na tych samych warunkach, co pracownik 

L.p. Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

PROPOZYCJE 

WARIANT I 
Wysokość 

Świadczeń w zł 

WARIANT II 

Wysokość 
Świadczeń w zł 

WARIANT III 
Wysokość 

Świadczeń w zł 

1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w pracy 150 000,00 150 000,00 180 000,00 

2. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem w pracy 100 000,00 100 000,00 120 000,00 

3. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 100 000,00 100 000,00 120 000,00 

4. Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 50 000,00 50 000,00 60 000,00 

5. Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku   50 000,00 50 000,00 60 000,00 

6. Śmierć ubezpieczonego 25 000,00 25 000,00 30 000,00 

7. 
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
za każdy 1 % uszczerbku – 4 % s. u. 

400,00 400,00 480,00 

8. 
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym za 

każdy 1 % uszczerbku – 4 % s. u. 
400,00 400,00 480,00 

9. Jednorazowe świadczenie dla dzieci w przypadku śmierci ubezpieczonego 4 000,00 4 000,00 4 800,00 

10. Śmierć małżonka 10 000,00 10 000,00 12 000,00 

11. Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 20 000,00 20 000,00 24 000,00 

12. Śmierć dziecka 3 000,00 3 000,00 3 600,00 

13. Śmierć rodziców, teściów 2 000,00 2 500,00 2 400,00 

14. Urodzenie martwego dziecka 2 000,00 ----------- 2 400,00 

15. Urodzenie się dziecka 1 000,00 ----------- 1 200,00 

16. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego 

3 000,00 
17 jednostek 
chorobowych 

3 500,00 
17 jednostek 
chorobowych 

3 600,00 
17 jednostek 
chorobowych 

17. Leczenie specjalistyczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

18. Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego 

3 000,00 
17 jednostek 
chorobowych 

3 000,00 
17 jednostek 
chorobowych 

3 000,00 
17 jednostek 
chorobowych 

19. Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza terytorium Polski tak tak tak 

20. 
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w 
pracy(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

250,00 250,00 300,00 

21. 
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 
(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

200,00 200,00 240,00 

22. 
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy 

(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 
200,00 200,00 240,00 

23. 
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem 
(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

100,00 100,00 120,00 

24. 
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 
(za pierwsze 14 dni,  kolejne dni jak za pobyt spowodowany chorobą ) 

150,00 150,00 180,00 

25. 
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą 
(pobyt min. 3 doby) 

50,00 50,00 60,00 

26. 
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii  – trwający 
nieprzerwanie minimum 48 godzin pobyt na OIT w szpitalu 

500,00 500,00 600,00 

27. 
Świadczenia za każdy dzień rekonwalescencji  –  trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni - 
bezpośrednio po pobycie w szpitalu – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital 
(pobyt w szpitalu min. 14 dni ) 

25,00 25,00 30,00 

28. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego 

I klasa 2000,00 2000,00 2000,00 

II klasa 1200,00 1200,00 1200,00 
III klasa 400,00 400,00 400,00 

29. Niezdolność ubezpieczonego do pracy i samodzielnej egzystencji ------------- ------------ 12 000 

30. Karta Apteczna ( prawo do odbioru produktów w aptece) 
O wartości 

200,00 
O wartości 

300,00 
O wartości 

300,00 

31. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia – dożywotnio tak tak tak 

32. Medyczny Ekspert Domowy 
Zagraniczna konsultacja medyczna 32 choroby 

Pomoc assistance 

33. Składka łączna 56,00 zł 56,00 zł 66,00 zł 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po uzupełnieniu deklaracji wstępnej (powyżej), w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostaną wystawione 

dokumenty przystąpienia, których podpisanie będzie warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem. 

 

 

…………………………………….………................................................................. 

Imię i Nazwisko Pracownika  

Uniwersytetu Przyrodniczego 

Wybieram: 

□ WARIANT   I 

□ WARIANT   II 

□ WARIANT   III 

□ Nie jestem zainteresowany ubezpieczeniem 

 

Dla współmałżonka wybieram: 

□ WARIANT   I 

□ WARIANT   II 

□ WARIANT   III 

□ Nie jestem zainteresowany ubezpieczeniem dla współmałżonka 

 

Dla pełnoletniego dziecka- ilość dzieci……. (proszę wpisać) wybieram: 

□ WARIANT   I 

□ WARIANT   II 

□ WARIANT   III 

□ Nie jestem zainteresowany ubezpieczeniem dla dzieci 

 

 

Data…………………………..                    Podpis pracownika…………………………………………… 

 

Ubezpieczenie Opieka Medyczna (LUX MED) 

Wybieram: 

□ KOMFORT   (28,80zł) 

□ KOMFORT PLUS   (43,50zł) 

□ MERITUM   (26,90zł) 

□ Posiadam już Opiekę Medyczną 

□ Nie jestem zainteresowany  

 

Data…………………………..                    Podpis pracownika…………………………………………… 



 

CIĘZKIE CHOROBY 

 Zakres rozszerzony ( 17 )  
nowotwór złośliwy, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych-by pass, choroba Creuzfelda-Jakoba, niewydolność 
nerek, udar, zakażenie wirusem HIV, zawał serca; 
nowe choroby: zgorzel gazowa, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony 
operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna. 

 Karencja 0 dni 

CIĘZKIE CHOROBY MAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO 

 Zakres rozszerzony ( 17 )  
nowotwór złośliwy, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych-by pass, choroba Creuzfelda-Jakoba, niewydolność 
nerek, udar, zakażenie wirusem HIV, zawał serca; 
nowe choroby: zgorzel gazowa, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczony 
operacyjnie, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna. 

 Karencja 180 dni 

 
KARTA APTECZNA 
 

 W chwili wypłaty świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego na adres klienta wysyłana jest Karta Apteczna, za pomocą, 
której można dokonać w aptece bezgotówkowego odbioru leków oraz innych dostępnych produktów (do kwoty 200zł lub 
300zł w zależności od wariantu). 

 Kartę apteczną można otrzymać trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy- warunkiem jest trzykrotny pobyt w szpitalu, za który 
była wypłata świadczenia (Leczenie szpitalne- pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni) 

 Z Karty aptecznej można skorzystać w wybranych aptekach sieci Dbam o Zdrowie oznaczonych logo ePRUF 
(m.in. ul. 3 Maja 10, Krakowskie Przedmieście 49, Obywatelska 9, Droga Męcz. Majdanka 20, Kalinowszczyzna) 

 Aktualne informacje o lokalizacji aptek na stronie http://www.doz.pl/karta/e1Apteki_realizujace_karty 
 Karencja 0 dni 

 
OPERACJE CHIRURGICZNE 
 

 Zabieg chirurgiczny wykonany w placówce medycznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez wykwalifikowanego 

lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego 
punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. 

 Ubezpieczenie polega na wypłacie przez PZU ŻYCIE świadczenia za przeprowadzenie operacji chirurgicznej wymienionej w 
Wykazie Operacji Chirurgicznych (Wykaz Operacji Chirurgicznych - zawiera 538 operacji).  

 Operacjom, podzielonym na trzy stopnie trudności ich wykonania, zostały zwiększone kwoty świadczeń. 
I klasa  z 1250zł na 2000zł 
II klasa  z 750zł  na 1200zł 
III klasa z 250zł  na 400zł 

 Karencja 0 dni 
 

LECZENIE SPECJALISTYCZNE 
 

 Bez konieczności wykonywania dodatkowych badań medycznych. 
 Zapewnia wypłatę ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w przypadku specjalistycznego leczenia w wysokości 100% 

sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej, 

podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika serca, 
albo wykonania ablacji.  

 

 
 

Przypominamy o możliwości przyłączenia się do polisy Opieki Medycznej dla pracowników  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
 

OPIEKA MEDYCZNA  jest to dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych LUX MED. 
 
W zależności od wybranego zakresu, Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w 
ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy 16 specjalizacji w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych już bez opłat za wizyty. 
 

Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, Klient ma możliwość wykonania w krótkim terminie od 
kilkudziesięciu do ponad dwustu podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych. 

 

Do ubezpieczenia może przystąpić współmałżonek i niepełnoletnie dzieci. 

http://www.doz.pl/karta/e1Apteki_realizujace_karty

