Przypomnienie zasad programu zdrowotnego
dla pracowników

YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

stworzony przy współpracy:

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającą się rocznicą polisy pakietu medycznego obowiązującego od kilku lat w YAZAKI
AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND SP. Z O.O. przypadająca na dzień 01.06.2018r. przypominamy:
Pakiet medyczny obejmuje :
 Część zdrowotną – ubezpieczenie Opieka Medyczna refinansowane przez pracodawcę.
Każdy pracownik w wieku do 64 roku życia i stażem minimum 3 miesiące zatrudnienia, który przystąpi bądź przystąpił do
pakietu medycznego może skorzystać z oferowanego zakresu STANDARD w ramach ubezpieczenia Opieka Medyczna,
a składka za pracownika – będzie refinansowana przez pracodawcę. Koszt Pracownika to 1 zł.
Pracownik ma możliwość za dopłatą rozszerzyć pakiet medyczny dla współmałżonka, partnera życiowego i dzieci
( do 18 roku życia, bądź do 25 roku życia uczące się) Składka za członków rodziny finansowana jest przez pracownika.
Warunkiem objęcia programem zdrowotnym jest podpisanie deklaracji ubezpieczeniowej.

Posiadając PAKIET MEDYCZNY zyskujesz :
Zobacz co zyskujesz:
Gwarancję dostępu do lekarzy specjalistów bez limitów
i bez skierowań zgodnie z wybranym pakietem

Korzystasz z ponad 2 000 placówek medycznych w ponad
500 miastach w całej Polsce. Aktualna lista placówek
dostępnych w ramach sieci PZU znajduje się na www.pzu.pl.

Nie musisz stać w kolejkach – PZU gwarantuje wizytę
u internisty, lekarza rodzinnego i pediatry
do 2 dni, a lekarza specjalisty do 5 dni roboczych.

Możesz korzystać z szerokiego zakresu opieki medycznej –
zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych zgodnie
z wybranym pakietem.

Za dodatkową opłatą możesz wybrać pakiet z
szerszym zakresem usług medycznych: KOMFORT,
KOMFORT PLUS, OPTIMUM.

Za dodatkową opłatą możesz objąć opieką medyczną
członków rodziny: współmałżonek, partner życiowy, dzieci.

Jeżeli chcesz umówić się do lekarza:

1.

Skontaktuj się z infolinią
801 405 905 i podaj numer PESEL.

2.

Konsultant PZU umówi Cię na
wizytę/badanie.

3.

Idziesz na wizytę do wskazanej placówki.

Informacje o miejscu i terminie wizyty/badania otrzymasz w wybrany przez siebie sposób: telefonicznie, sms, e-mailem.
Na wizytę umówisz się także przez:

formularz
umówienia
wizyty na pzu.pl

formularz zamówienia
rozmowy telefonicznej
z pzu.pl

całodobową
infolinię 801 405 905 (opłata
zgodnie z taryfą operatora)

aplikację mobilną
PZU Pomoc

SMS-a o treści WIZYTA
na numer 4102 (opłata
zgodnie z taryfą operatora)

Jak działa refundacja kosztów wizyty poza placówkami PZU?
Refundacja jest usługą stosowaną w sytuacji, kiedy pracownik chce skorzystać z wizyty bądź wykonać badania w placówce medycznej, która nie
współpracuje z PZU.

1.

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

2.

Po wizycie pobiera z placówki
Rachunek/fakturę za wykonaną
usługę.

3.

Dostarcza do PZU formularz zgłoszeniowy,
paragon/fakturę oraz kopię skierowania na
badanie, a PZU zwraca poniesione koszty*.

* Zwrot kosztów dokonywany jest w kwocie określonej dla danego świadczenia w „Cenniku świadczeń zdrowotnych”. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie
usług, które są realizowane nieodpłatnie w ramach danego pakietu, nie ma zastosowania do usług ze zniżką w danym pakiecie .
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Jaka jest wysokość składek za poszczególne pakiety?

Oferowany przez YAZAKI
STANDARD

PAKIET – składka

KOMFORT

KOMFORT PLUS

OPTIMUM

-

-

-

1 zł

dopłata 6 zł

dopłata 29,20 zł

dopłata 59,10 zł

dopłata 25,75 zł

dopłata 35,75 zł

dopłata 82,15 zł

dopłata 141,95 zł

dopłata 50,50 zł

dopłata 65,50 zł

PAKIET INDYWIDUALNY
Pracownik – składka finansowana przez pracodawcę

24 zł *

PAKIET INDYWIDUALNY
Składka opłacana przez pracownika
PAKIET PARTNERSKI
Pracownik+ małżonek lub Partner życiowy lub
Dziecko (do 18r.ż./uczące do 25 r.ż.)
PAKIET RODZINNY
Pracownik+ małżonek lub Partner życiowy i Dzieci
(do 18r.ż./uczące do 25 r.ż.)

dopłata 135,10 zł

dopłata 224,80 zł

* Pracodawca płaci składkę miesięczną za Pracownika w wysokości 24,00 zł, od tej kwoty należy zapłacić podatek w wysokości 4,32 zł
Porównanie pakietów:
PAKIET
Możliwość zamiany Pakietu Standard na:

Oferowany przez YAZAKI
STANDARD

KOMFORT

KOMFORT PLUS

OPTIMUM

całodobowa infolinia









serwis sms









dostęp do lekarzy specjalistów

20 specjalizacji

25 specjalizacji

29 specjalizacji

32 specjalizacji

dostęp do lekarza pierwszego
kontaktu (internista, lekarz
rodzinny, pediatra)

–







prowadzenie ciąży









przegląd stomatologiczny









20% zniżki

20% zniżki

20% zniżki

20% zniżki

wizyty domowe

–

2 wizyty/rok

4 wizyty/rok

4 wizyty/rok

szczepienia ochronne









rehabilitacja ambulatoryjna

–

–

–

30 zabiegów/rok

stomatologia zachowawcza

zabiegi ambulatoryjne









badania diagnostyczne

67 badań i zabiegów
bezpłatnych
87 badań i zabiegów
ze zniżką 15%

162 badań
i zabiegów bezpłatnych
124 badania
i zabiegi ze zniżką 15%

315 badań
i zabiegów bezpłatnych

403 badania
i zabiegi bezpłatne

Jeśli chcesz zgłosić reklamację dotyczącą funkcjonowania Opieki Medycznej prześlij ją na adres: reklamacjeOM@pzu.pl.

Jak przystąpić do programu?





Warunkiem przystąpienia do programu jest podpisanie deklaracji ubezpieczeniowej z zaznaczeniem wybranego pakietu oraz ewentualnym
wskazaniem danych członków rodziny, którzy mają być ubezpieczeni.
Wpisując członków rodziny należy pamiętać, że: małoletnie dziecko i partner życiowy przystępują do tego samego pakietu co pracownik.
Natomiast dziecko pełnoletnie oraz współmałżonek mogą wybrać inny pakiet niż pracownik.
Jak i kiedy można zmienić, dokupić pakiet lub z niego zrezygnować?



Dokupić pakiet dla członków rodziny można w dowolnym czasie.



Zmienić pakiet medyczny można tylko w każdą rocznicę polisy przypadającą na dzień 1 czerwca.
W tym celu do 25.05.2018r. należy w nieprzekraczalnym terminie podpisać nową deklarację przystąpienia i złożyć
w Dziale Kadr.



Zrezygnować z Opieki Medycznej można w każdej chwili.
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PORÓWNANIE PAKIETÓW:
Zakres
świadczeń

Dostęp do lekarzy
specjalistów

STANDARD
lekarz rodzinny
pediatra
internista
alergolog
chirurg ogólny
dermatolog
diabetolog
endokrynolog
gastrolog
ginekolog
kardiolog
nefrolog
neurolog
okulista
ortopeda
reumatolog
urolog
otolaryngolog
pulmonolog
hepatolog
anestezjolog
audiolog
chirurg onkolog
hematolog
onkolog
lekarz chorób zakaźnych
neurochirurg
radiolog
wenerolog
psychiatra (4 wizyty/rok)
psycholog
chirurg naczyniowy

---------

















KOMFORT

KOMFORT PLUS























































































(4 wizyty/rok)

(4 wizyty/rok)
(4 wizyty/rok)



Lekarz specjalista
rehabilitacji




proktolog
traumatolog
Prowadzenie ciąży
Przegląd stomatologiczny
Stomatologia
zachowawcza
Wizyty
domowe










20% zniżki

20% zniżki

20% zniżki

20% zniżki

2 wizyty/rok

4 wizyty/rok

------biochemiczne
serologiczne
iiimmunologiczne
hormonalne
bakteriologiczne
moczu
cytologiczne wymazu z
szyjki macicy

Badania
diagnostyczne




---

(w pozostałych
godzinach i dniach
wolnych od pracy)
Szczepienia ochronne
Rehabilitacja
ambulatoryjna

USG
hematologiczne i układu
krzepnięcia
kału
immunologiczne
wirusologiczne
biopsja cienkoigłowa
tarczycy
skórne testy
alergiczne
radiologia
TK i NMR
endoskopia
czynnościowe (EKG, EMG,
spirometria i.in.)

OPTIMUM

4 wizyty/rok







---

---

30 zabiegów w roku

/ 15% zniżki

/ 15% zniżki





15% zniżki

/ 15% zniżki



















/ 15% zniżki

/ 15% zniżki







15% zniżki
15% zniżki
15% zniżki
15% zniżki
/ 15% zniżki
15% zniżki
15% zniżki

15% zniżki
15% zniżki
15% zniżki
15% zniżki
/ 15% zniżki
15% zniżki
15% zniżki












15% zniżki

/ 15% zniżki





















Legenda:
 - usługi bezpłatne
/ 15% zniżki – usługi bezpłatne lub ze zniżką 15 %
Ogólne warunki ubezpieczeń, w tym informacje o ograniczeniach i wyłączeniach, dostępne są na stronie www.pzu.pl
Ulotka jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
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