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Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
W Leczeniu Nowotworu
PZU PLAN NA ZDROWIE

Ubezpieczenie W Leczeniu
Nowotworu zapewni Tobie i Twojej
rodzinie opiekę medyczną w razie
zachorowania na nowotwór złośliwy.
Dzięki ubezpieczeniu możesz przez
trzy lata korzystać z konsultacji
lekarskich i badań diagnostycznych
w prywatnych placówkach medycznych
(współpracujących z PZU) na
terenie całej Polski. Otrzymasz też
wsparcie finansowe i możliwość
skorzystania z drugiej opinii medycznej
oraz konsylium lekarskiego.
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Zakres ubezpieczenia
LIMIT ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH
W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO
UBEZPIECZONEGO NA KAŻDY
WYPADEK UBEZPIECZENIOWY

ŚWIADCZENIA
Konsultacje
lekarskie
z zakresu:

onkologii klinicznej

10 konsultacji

ginekologii i położnictwa
chorób płuc (pulmonologii)
urologii
hematologii
neurologii
anestezjologii i intensywnej terapii
gastroenterologii

10 konsultacji łącznie

dermatologii i wenerologii
chirurgii ogólnej
chirurgii onkologicznej
nefrologii
endokrynologii
psychiatrii lub psychologii
Badania
diagnostyczne

6 konsultacji

badania morfologii krwi i układu krzepnięcia
czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas koalinowo-kefalinowy APTT, czas
protrombinowy PT, czas trombinowy, fibrynogen (FIBR), morfologia krwi z pełnym
różnicowaniem granulocytów, morfologia krwi bez rozmazu, hematokryt, odczyn
opadania krwinek czerwonych (OB), leukocyty, płytki krwi, retikulocyty, hemoglobina
badania biochemiczne
albuminy, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa
(AST), amylaza, apolipoproteina A1, białko całkowite, białko C–reaktywne (CRP),
bilirubina bezpośrednia, bilirubina pośrednia, bilirubina całkowita, ceruloplazmina,
chlorki (Cl), cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, dehydrogenaza
mleczanowa (LDH), esteraza acetylocholinowa, fosfataza alkaliczna (AP), fosfataza
kwaśna całkowita, fosfataza sterczowa, fosfor, lipaza, magnez całkowity (Mg), miedź (Cu),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, izoenzym
CK-MB, kreatynina, kwas moczowy, kwas foliowy, lipidogram, mocznik, potas (K),
proteinogram, seromukoid, sód (Na), test obciążenia glukozą, triglicerydy, troponina,
wapń całkowity (Ca), witamina B12, żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC), żelazo
(Fe), antygen swoisty dla stercza – PSA całkowite, ferrytyna, transferryna, hemoglobina
glikowana (HbA1C)
badania moczu
amylaza w moczu, badanie ogólne moczu (profil), białko w moczu, glukoza w moczu,
kreatynina w moczu, wapń w moczu, fosfor w moczu – wydalanie dobowe, bilirubina
w moczu, magnez w moczu, sód w moczu, potas w moczu, ciała ketonowe w moczu,
glukoza w moczu – wydalanie dobowe, kwas moczowy – wydalanie dobowe, magnez
w moczu – wydalanie dobowe, potas w moczu – wydalanie dobowe, sód w moczu –
wydalanie dobowe, wapń w moczu – wydalanie dobowe
markery nowotworowe
AFP, antygen CA 125 (CA 125), antygen CA 15-3 (CA 15-3), antygen CA 19-9 (CA19-9),
antygen karcyno-embrionalny (CEA)
badania hormonalne
ALA kwas aminolewulinowy, hormon tyreotropowy (TSH), tyreoglobulina,
hormon wzrostu (GH), adrenalina, androstendion, androsteron, aldosteron,
dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS), estradiol, hormon adrenokortykotropowy
(ACTH), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), insulina,
kalcytonina, 17-hydroksykortykosteroidy, kortyzol, osteokalcyna, parathormon (PTH),
progesteron, gonadotropina kosmówkowa (HCG), prolaktyna (PRL), prolaktyna (PRL) po
metoclopramidzie, testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina wolna
(fT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (fT4)
badania kału
badanie ogólne kału, krew utajona w kale

50 badań łącznie

LIMIT ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH
W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO
UBEZPIECZONEGO NA KAŻDY
WYPADEK UBEZPIECZENIOWY

ŚWIADCZENIA
Badania
diagnostyczne

diagnostyka radiologiczna
RTG czaszki, RTG okolicy czołowej, RTG żuchwy, RTG szczęki, RTG zatok nosa, RTG nosa,
RTG oczodołu, RTG krtani, RTG przewodu nosowo-łzowego, RTG nosogardzieli, RTG
gruczołów ślinowych, RTG okolicy tarczycy, RTG języczka, RTG tkanek miękkich klatki
piersiowej, RTG kręgosłupa, RTG barku, RTG łopatki, RTG mostka, RTG żeber, RTG stawów,
RTG ramienia, RTG łokcia, RTG przedramienia, RTG nadgarstka, RTG dłoni, RTG palca, RTG
kończyny górnej, RTG kończyny dolnej, RTG miednicy, RTG biodra, RTG uda, RTG kolana,
RTG podudzia, RTG kostki, RTG stopy, RTG przeglądowe jamy brzusznej, mammografia,
urografia (zdjęcie nerek, moczowodów i pęcherza), badanie kontrastowe jelita (wlew
doodbytniczy)
diagnostyka ultrasonograficzna
USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG gruczołu krokowego
transrektalne, USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne
przezpochwowe (transwaginalne), USG scriningowe ginekologiczne, USG miednicy
małej, USG piersi, USG przeglądowe jamy brzusznej i przewodu pokarmowego
(trzustki, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, dwunastnicy), USG układu moczowego
(nerek, moczowodów, pęcherza moczowego), USG tarczycy, USG mięśni, USG
stawów biodrowych, USG stawów kolanowych, USG stawów łokciowych, USG stawów
skokowych, USG stawów barkowych, USG drobnych stawów i więzadeł, USG ścięgna,
USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka, USG palca, USG tkanek miękkich,
USG jąder, USG ciąży, echokardiografia (ECHO), USG naczyń jamy brzusznej metodą
Dopplera, USG szyi metodą Dopplera, USG kończyn metodą Dopplera, USG tętnic
nerkowych metodą Dopplera
badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
CT i MRI głowy (przysadki, zatok, oczodołów, szyi, uszu), CT i MRI tkanek miękkich szyi,
CT i MRI klatki piersiowej, CT i MRI jamy brzusznej, CT i MRI miednicy, CT i MRI kości,
CT i MRI stawów, CT i MRI kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, kręgosłupa lędźwiowego),
CT i MRI kończyny górnej i dolnej (ręki, ramienia, przedramienia, nadgarstka, uda,
podudzia, stopy).

10 badań

10 badań

4 badania łącznie

Kontrast do CT doustny, od 50 do 150 ml lub kontrast do MRI doustny, od 5 do 20 ml

4 kontrasty łącznie

badania endoskopowe z możliwością znieczulenia
gastroskopia (z możliwością wykonania testu ureazowego), sigmoidoskopia,
rektoskopia, kolonoskopia

2 badania

badania inne
cytologia wymazu z szyjki macicy (z wyłączeniem cytologii płynnej),
spirometria, scyntygrafia kości

4 badania
2 badania
2 badania

Opinia medyczna wydana przez Konsylium lekarskie

1 opinia medyczna

Druga opinia medyczna, w ramach której PZU SA organizuje i pokrywa koszty:
1) udzielenia ubezpieczonemu informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej, umożliwiającej wydanie drugiej opinii
medycznej;
2) tłumaczenia dokumentacji medycznej na język używany przez konsultanta zagranicznego;
3) przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej konsultantowi zagranicznemu;
4) przetłumaczenia na język polski drugiej opinii medycznej wydanej przez konsultanta zagranicznego.

1 druga opinia medyczna

Konsultacja z opiekunem medycznym

Bez limitu

Świadczenie pieniężne

6 000 zł

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma charakter wyłącznie
informacyjny. Informacje o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA są zawarte w ogólnych
warunkach ubezpieczenia PZU Plan na Zdrowie, które są dostępne w oddziałach, u agentów PZU i na stronie pzu.pl.
W celu zawarcia umowy prosimy o kontakt z agentem PZU lub pracownikiem oddziału PZU.

801 102 102 pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

