
 

Opieka Medyczna – dostęp do lekarzy specjalistów bez limitów i skierowania 
 

Refundacja 
Opcja Refundacji jest stosowana w sytuacji, kiedy chcecie Państwo wykonać badania w placówce medycznej, która nie współpracuje z PZU. Po wizycie 
dostarczamy do PZU formularz zgłoszeniowy, paragon/fakturę, kopię skierowania na badanie a PZU zwraca poniesione koszty (zgodnie z załączonym 
cennikiem i z posiadanym zakresem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to działa? 
Krok 1: Pracownik, który stara się o zwrot kosztów, przekazuje do PZU następujące dokumenty: 

• fakturę zawierającą imię i nazwisko, liczbę wykonanych świadczeń zdrowotnych danego typu, cenę każdego świadczenia zdrowotnego, datę 

realizacji usługi medycznej, 

• formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony pzu.pl: pzu.pl), 

• kopię skierowania lekarskiego lub zaświadczenie o wystawionym skierowaniu na badania: USG, RTG, EMG, EEG, hormony, rezonans 

magnetyczny, tomografia komputerowa, biopsja, badania endoskopowe, EKG, Echo serca, testy alergiczne, rehabilitacja, audiometria, 

densytometria, urografia. 

Krok 2: Pracownik przesyła dokumenty w formie skanu na adres: zwroty_refundacje@pzu.pl, listem poleconym lub w innej formie posiadającej 

potwierdzenie nadania przesyłki (np. przesyłka kurierska) na adres: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Refundacja”. 

 

 

 

 

Aby przystąpić do nowego ubezpieczenia Opieki Medycznej prosimy wybrać zakres ubezpieczenia, wypełnić dołączone 

oświadczenie i przekazać je do Działu Wynagrodzeń ZUT w nieprzekraczalnym terminie 

do 20 maja 2022 roku 

Złożenie oświadczenia o wyborze wariantu ubezpieczenia zdrowotnego nie jest jednoznaczne z uruchomieniem polisy  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Wymagana liczba przystępujących to 100 pracowników ZUT. 

Dopiero zebranie min. takiej liczby pracowników pozwoli na uruchomienie pakietu zdrowotnego. 

Zwrot kosztów w kwocie  
z faktury, ale nie wyższej  
niż określona w „Cenniku 
świadczeń zdrowotnych”. 

Usługa realizowana  
bez autoryzacji infolinii. 

 

Zwrot kosztów wizyt lekarskich  
i badań, które klient posiada  
w zakresie Opieki Medycznej, 
wykonywanych w placówce,  
która nie współpracuje z PZU. 
 

Możliwość leczenia 
w dowolnej placówce 
na terenie całego kraju. 

 

Agnieszka Adamska – Zastępca Dyrektora 

 (56) 306 77 30,agnieszka.adamska@nordpartner.pl 

Osoby do kontaktu ze strony 
brokera Nord Partner sp. z o.o.: 

Maciej Marszelewski – Specjalista ds. ubezpieczeń 

 (56) 306 77 48,maciej.marszelewski@nordpartner.pl 


