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Dlaczego grupowe ubezpieczenie ambulatoryjne PZU Opieka Medyczna? 

Grupowe ubezpieczenie PZU Opieka Medyczna to ubezpieczenie, które zapewnia Tobie i Twoim pracownikom profesjonalną opiekę 

lekarską w renomowanych placówkach medycznych w całej Polsce. A to oznacza, że: 

 
Nie musisz stać w kolejkach. W ciągu 
maksymalnie 2 dni roboczych umówimy Cię  
na wizytę do internisty, lekarza rodzinnego  
i pediatry. Ze specjalistą spotkasz się w ciągu 
maksymalnie 5 dni. 
 
W zależności od wybranego zakresu możesz 
wykonać od kilkudziesięciu do ponad 400 
badań i zabiegów w krótkim czasie. 

 

 

 
Masz gwarancję dostępu do lekarzy specjalistów 
bez limitów i bez skierowa ń. 

 
 

 
Masz dostęp do ponad 1500 placówek 
medycznych w prawie 500 miastach w Polsce. 

 
DLA KOGO? 

Nasze ubezpieczenie obejmuje: 

• pracowników, którzy nie ukończyli 67 lat, 

• małżonków lub partnerów życiowych pracowników, którzy nie ukończyli 67 lat,  

• dzieci pracowników, które nie ukończyły 18 lat lub 25 lat – jeśli studiują. 

  

CO ZYSKUJESZ? 

Dzięki naszemu ubezpieczeniu wszystkie osoby ubezpieczone: 

• mają gwarancję dostępu do lekarzy specjalistów bez limitów i bez skierowań, za pośrednictwem całodobowej infolinii:  

� maksymalnie 2 dni robocze – internista, pediatra i lekarz rodzinny, 

� maksymalnie 5 dni roboczych – pozostali specjaliści, 

• mogą korzystać z opieki medycznej w całej Polsce (np. podczas podróży służbowej lub urlopu), 

• mogą korzystać z porad lekarzy spoza sieci placówek PZU Pomoc, 

• mogą ubezpieczyć członków rodziny. 

 

JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE? 
 

OMS bezgotówkowa obsługa: 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 1: Jeśli pracownik zachoruje, 

wypełnia formularz na pzu.pl/zdrowie 

lub dzwoni na infolinię: 801 405 905 

lub 22 56 65 666, 

Krok 2: Przyjmujemy zgłoszenie  

i umawiamy termin wizyty lub badań, 

 

 

Krok 3: Pracownik udaje się  

na umówioną wizytę lub badanie. 

  
 

29 placówek własnych  

i 1542 placówki partnerskie 

w 488 miastach w Polsce 
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WARIANTY UBEZPIECZENIA 

Przygotowaliśmy  3  warianty ubezpieczenia zdrowotnego. W tabeli poniżej informacja o tym co  zawierają proponowane zakresy świadczeń. 

 

ŚWIADCZENIA KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM 

całodobowa infolinia � � � 

serwis sms-owy � � � 

dostęp do lekarzy 
specjalistów 

25 specjalizacji  
 

(alergolog, anestezjolog, 
audiolog, chirurg ogólny, 

chirurg, onkolog, 
dermatolog, diabetolog, 
endokrynolog, gastrolog, 
ginekolog, hematolog, 
hepatolog, internista, 

kardiolog, lekarz rodzinny, 
nefrolog, neurolog, 
okulista, onkolog, 

ortopeda, otolaryngolog, 
pediatra, pulmonolog, 
reumatolog, urolog) 

30 specjalizacji  
 

(alergolog, anestezjolog, 
audiolog, chirurg ogólny, 

chirurg onkolog, 
dermatolog, diabetolog, 
endokrynolog, gastrolog, 
ginekolog, hematolog, 
hepatolog, internista, 

kardiolog, lekarz chorób 
zakaźnych, lekarz 
rodzinny, nefrolog, 

neurochirurg, neurolog, 
okulista, onkolog, 

ortopeda, otolaryngolog, 
pediatra, psychiatra, 
pulmonolog, radiolog, 
reumatolog, urolog, 

wenerolog) 

 35 specjalizacji 
 

(alergolog, anestezjolog, 
audiolog, chirurg naczyniowy, 

chirurg ogólny, chirurg onkolog, 
dermatolog, diabetolog, 
endokrynolog, gastrolog, 
ginekolog, hematolog, 

hepatolog, 
internista, kardiolog, lekarz 
chorób zakaźnych, lekarz 

rodzinny, nefrolog, 
neurochirurg, neurolog, 

okulista, onkolog, 
ortopeda, otolaryngolog, 

pediatra, proktolog, psychiatra, 
psycholog, pulmonolog, 
radiolog, reumatolog, 

specjalista 
rehabilitacji, traumatolog, 

urolog, wenerolog) 

prowadzenie ciąży � � � 

przegląd 
stomatologiczny � � � 

stomatologia 
zachowawcza 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 

wizyty domowe  
(w godz. i dn. wolnych od 

pracy) 
2 wizyty/rok 4 wizyty/rok 4 wizyty/rok 

szczepienia ochronne � � � 

rehabilitacja 
ambulatoryjna -   - 30 zabiegów/rok 

zabiegi 
ambulatoryjne 

(alergologiczne, 
chirurgiczne, ginekologiczne, 

ogólnolekarskie, 
okulistyczne, 

otolaryngologiczne, 
pielęgniarskie) 

� � � 

badania 
diagnostyczne 
(bakteriologiczne, 

biochemiczne, biopsja 
cienkoigłowa 

tarczycy, cytologiczne 
wymazu z szyjki macicy, 

czynnościowe, endoskopia, 
hormonalne, 

immunologiczne, 
moczu, radiologia, 

serologiczne i 
immunologiczne, skórne 

testy alergiczne, tomografia 
komputerowa i rezonans 

magnetyczny, USG, 
wirusologiczne) 

162 badania i zabiegi 
bezpłatne 

 
124 badania i zabiegi 

ze zniżką 15%  
 

315 badań i zabiegów 
bezpłatnych                      

403 badania i zabiegi 
bezpłatne  

 



 

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Propozycja nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.  
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WYSOKOŚĆ SKŁADKI  

Minimalna liczba pracowników, dla których możliwe jest zawarcie ubezpieczenia wg. poniższych składek to 100 osób. 
 
 

  WARIANT KOMFORT WARIANT KOMFORT PLUS WARIANT OPTIMUM 

 
składka miesięczna dla 

pojedynczego 
pracownika/adwokata 

 

47,20 zł 
 

72,20 zł 
 

 
103,60 zł 

 
Składka za pakiet 

rodzinny (pracownik/ 
adwokat, 

współmałżonek/ partner 
życiowy, dzieci – 

nieograniczona ilość) 

105,60 zł 168,10 zł 246,60 zł 

 
 

Dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego na życie (składka 60 zł- szczegóły w 
tabeli na następnej stronie) składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne OPIEKA 
MEDYCZNA będzie tańsza o 8  zł i wyniesie odpowiednio: 
 
 

  WARIANT KOMFORT WARIANT KOMFORT PLUS WARIANT OPTIMUM 

 
składka miesięczna dla 

pojedynczego 
pracownika 

 

39,20 zł 
 

64,20 zł 
 

 
95,60 zł 

 
Składka za pakiet 

rodzinny (pracownik/ 
adwokat, 

współmałżonek/ partner 
życiowy, dzieci – 

nieograniczona ilość) 

97,60 zł 160,10 zł 238,60 zł 

 

 
W skali roku można zaoszczędzić 96 zł. 

Proponujemy uruchomienie ubezpieczenia od 01.04.2016.  
Poniżej przykładowe placówki medyczne z Krakowa. 
 
PRO-ORTO-DEN Lardent VOXEL Pracownia MR 
Ars – Medica Larmed Wojciech Peszek Influmed  

BELUGAMED Maciej Meissner Prywatna Praktyka Lekarska 
Wizyty Domowe ZUM M-P-K 

Centrum Medycyny Profilaktycznej MEDI PARTNER Centrum Medyczne Scanmed Multimedis 
Centrum Medyczne BetaMed MEDICINA Jurajskie Centrum Medyczne 
Centrum Medyczne Cegielniana NZOZ  Hipokrates-II  Laboratorium Medyczne Synevo  
Centrum Medyczne CenterMed  NZOZ ALERGO-MED. NZOZ Centrum Medyczne Da Vinci  
Centrum Medyczne ENEL-MED Oddział Galeria 
Krakowska NZOZ Euro-Diagnostyka NZOZ Kraków Południe 

Centrum Medyczne Falck NZOZ Euro-Medica TLK MED 
Centrum Medyczne iMed24 Polmed  Intermed 
Centrum Medyczne IMIcare Progamed  Klinika Krakowska 

CM4M Przychodnia Lekarska Diamed 
Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i 
Młodzieży 

Telemedycyna   
 
Aktualny wykaz wszystkich placówek na terenie całego kraju przesłany jest jako załącznik do tej oferty. 
 
To ważne, że będąc na wakacjach w każdej chwili może zaistnieć potrzeba skorzystania z OPIEKI MEDYCZNEJ i 
wizyty u lekarza. 
 
Pamiętaj! 
Korzystać z ubezpieczenia można nie tylko jak się jest chorym, ale również jak się jest zdrowym – POSTAW NA PROFILAKTYKĘ! 
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Warianty ubezpieczenia 
 
Proponujemy ubezpieczenie dla pracowników, adwokatów/ małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.  
 
Program zostanie uruchomiony jeżeli przystąpi do ubezpieczenia min.   100  osób. 
 
 

 
*Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia. Powyższa propozycja została przygotowana w oparciu o 
ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu 
odpowiedzialności, wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralną część stosunku ubezpieczeniowego. 

 
  

PROGRAM 
UBEZPIECZENIA NA 

ŻYCIE 
Okres karencji dla osób przystępujących 

RODZAJ ŚWIADCZENIA Kwota 
świadczenia (zł) 

od 
01.04.2016 
(Podpisanie 
deklaracji w 

lutym i 
marcu) 

po 01.04.2016 

do 3 miesięcy 
od daty 
zatrudnienia 

po 3 miesiącach 
od daty 
zatrudnienia 

   

- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy, 160 000 zł 

BRAK 
KARENCJI 

BRAK 
KARENCJI 
 

BRAK 

- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, 110 000 zł BRAK 

- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, 110 000 zł BRAK 

- nieszczęśliwym wypadkiem, 60 000 zł BRAK 

- przyczyną naturalną, 30 000 zł 6 m-cy 

Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) 4 000 zł 6 m-cy 
Śmierć małżonka: *    

- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,  20 000 zł BRAK 
- naturalna, 10 000 zł 6 m-cy 
Śmierć dziecka (do 25 roku życia) 3 000 zł 6 m-cy 

Śmierć rodziców oraz rodziców małżonka 1 900 zł 6 m-cy 

Urodzenie dziecka 1 100 zł 9 m-cy 

Urodzenie martwego dziecka 2 200 zł 6 m-cy 

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
– za 1% trwałego uszczerbku 

450 zł BRAK 

Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego - 22 ciężkie choroby 5 000 zł 90 dni 
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego - 22 ciężkie 
choroby  2 000 zł 180 dni 

Operacja chirurgiczna ubezpieczonego:  
Klasa I 
Klasa II 
Klasa III 
Klasa IV 
Klasa V 

 
 3 000 zł 
1 500 zł 

900 zł 
300 zł 
150 zł 

180 dni 180 dni 180 dni 

Leczenie szpitalne ubezpieczonego* spowodowane: (minimalna 
długość pobytu wynosi 4 dni) za 1 dzień pobytu 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRAK 
KARENCJI 

 

 

- wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 140 zł BRAK 
- wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 140 zł BRAK 
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni 

pierwszego pobytu) 60 zł 30 dni 

- nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) 120 zł BRAK 
- chorobą (do 90 dnia pobytu) albo nieszczęśliwym wypadkiem lub 

zawałem serca i krwotokiem śród. (od 15 do 90 dnia pobytu) 
40 zł 30 dni 

- OIT – jednorazowe świadczenie (pow. 48 godzin) 400 zł 30 dni 
- rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia - pobyt trwający nieprzerwanie 

maksymalnie 30 dni bezpośrednio po 14 dniowym pobycie w szpitalu na 
zwolnieniu lekarskim wydanym przez dany szpital) 

20 zł 30 dni 

- rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego poza 
terytorium Polski – na terenie całego świata 

TAK 
w zależności od rodzaju 

pobytu w szpitalu 
Karta Apteczna: 
w przypadku odbioru świadczenia za pobyt w szpitalu (max 3 pobyty w 
ciągu roku polisowego) wydawana jest karta umożliwiająca bezgotówkowy 
odbiór produktów w wybranych aptekach na terenie całej Polski  

200 zł 30 dni 

Pobyt w szpitalu małżonka wskutek NW   40 zł BRAK 
Pobyt w szpitalu dziecka wskutek NW  40 zł BRAK 
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia TAK 

Składka miesięczna za cały pakiet 60 zł 



 

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Propozycja nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.  
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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Bezpieczeństwo to podstawa 
 
Nieszczęśliwe zdarzenie czy wypadek mogą znacząco odmienić Twoje życie. Nie jesteś w stanie ich przewidzieć. Dlatego już dziś warto zapewnić spokojną 
przyszłość sobie i swojej rodzinie. 
  
W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia grupowego na życie oraz zestaw dodatkowych informacji pomocnych 
przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia. 
 
Kto może przystąpić do ubezpieczenia grupowego NA ŻYCIE? 
 
• pracownicy, adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie 
• rodziny pracowników (małżonek, partner życiowy i pełnoletnie dzieci) 
Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy / adwokaci  między 18. a 69. rokiem życia (dotyczy również małżonka / partnera życiowego i pełnoletniego 
dziecka).  
Partner życiowy - wskazana w deklaracji przystąpienia ubezpieczonego podstawowego osoba nie będąca w formalnym związku małżeńskim, 
pozostająca z ubezpieczonym podstawowym - również nie będącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu. Partner życiowy nie może 
być spokrewniony z ubezpieczonym podstawowym. Ubezpieczony podstawowy może wskazać partnera życiowego wyłącznie raz w danym roku 
polisowym. Wskazanie partnera życiowego obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wskazania. 
 

Liczne korzyści  
 
• PREFERENCYJNE WARUNKI – BRAK KARENCJI - dla pracowników i adwokatów OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ a także dla ich małżonków i 
pełnoletnich dzieci pracowników przystępujących do ubezpieczenia od dnia wdrożenia Programu ubezpieczeniowego tj. z dniem 01.04.2016, nie ma 
zastosowania karencja w ubezpieczeniu podstawowym oraz ubezpieczeniach dodatkowych.  
Z wyjątkiem operacji chirurgicznych gdzie karencja wynosi 180 dni . 
Zniesienie karencji nie dotyczy partnerów życiowych.  
Po tym okresie obowiązują zasady zgodne z OWU.  

 

• DODATKOWE ŚWIADCZENIE - leczenie szpitalne małżonka ubezpieczonego wskutek NW - (pobyt min. 4 dni) -  świadczenie za pierwsze 14 
dni pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego spowodowanego NW pod warunkiem, że jest to  pierwszy pobyt spowodowany danym NW  i rozpoczął 
się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia NW, PZU Życie SA wypłaca ubezpieczonemu świadczenie maksymalnie za 90 dni pobytu małżonka 
ubezpieczonego w szpitalu w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym między rocznicami polisy 
 
• DODATKOWE ŚWIADCZENIE- leczenie szpitalne dziecka ubezpieczonego wskutek NW - (pobyt min. 4 dni) -  świadczenie za pierwsze 14 dni 
pobytu w szpitalu dziecka ubezpieczonego spowodowanego NW pod warunkiem, że jest to  pierwszy pobyt spowodowany danym NW  i rozpoczął się nie 
później niż 14 dni po dniu wystąpienia NW. Wiek dziecka do 18 r.ż., a w razie uczęszczania do szkoły - do ukończenia 25 r.ż., PZU Życie SA wypłaca 
ubezpieczonemu świadczenie maksymalnie za 90 dni pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym 
między rocznicami polisy 

 

• wsparcie finansowe w przypadku zdarzeń losowych i w trudnych sytuacjach, np. pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, ciężka choroba 
 
• ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 

 

• szybka realizacja i wypłata świadczeń, bez wychodzenia z domu i zbędnych formalności 
 

• kilka prostych i szybkich sposobów zgłoszenia świadczeń: 
 
przez Internet: wejdź na stronę pzu.pl i kliknij na „Zgłoś szkodę lub roszczenie”. Dzięki temu zrealizujesz świadczenie bez wizyty w placówce PZU i przy 
minimum formalności 
telefonicznie: zadzwoń pod numer 801 102 102 
(dla dzwoniących z zagranicy +48 22 566 55 55) 
osobiście lub pisemnie 
 
Uwaga! Świadczenie możesz zgłosić przez całą dobę codziennie z dowolnego miejsca na świecie. 
 

• brak ankiet i badań medycznych 
 

• możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po zakończeniu pracy w firmie 
 

• wypłacane świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego 
 
• ciężkie choroby ubezpieczonego i małżonka –  22 jednostki chorobowe - anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby 
naczyń wieńcowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, 
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, "zawodowe" zakażenie wirusem HIV, zakażenie wirusem HIV 
wskutek transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona. 
 
Dodatkowe usługi 
 
• bezpłatna karta programu lojalnościowego Klub PZU POMOC w Życiu - Klub to wiele przywilejów - usługi Twojego Asystenta PZU Pomoc, przydatne 
w różnych sytuacjach życiowych, to dostęp do ciekawych Ofert specjalnych, jak również Programu rabatowego realizowanego z udziałem naszych 
partnerów 
Szczegóły na stronie internetowej: 
http://klubpzupomoc.pl/ 
 

• Zniżki na ubezpieczenia majątkowe. Każda osoba przystępująca do dowolnej formy ubezpieczenia jest uprawniona do skorzystania z 10% 
zniżek na ubezpieczenia majątkowe. 



 

Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i może zawierać uogólnienia. Propozycja nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.  
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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KLUB PZU POMOC W ŻYCIU 
 
Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU 
Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. 
Każdy klubowicz otrzymuje bezpłatną kartę. Dzięki karcie 
zyskają Państwo dostęp do przydatnych w różnych sytuacjach 
życiowych usług Twój Asystent PZU Pomoc, a także do ciekawych 
ofert specjalnych i programu rabatowego realizowanego z udziałem 
partnerów PZU – ponad 700 punktów handlowo-usługowych i sklepów 
internetowych. 

Karta Klubu to tańsze: 
• samochód lub mieszkanie, 
• części samochodowe, usługi związane z użytkowaniem i eksploatacją 
samochodu lub motocykla, 
• usługi związane z codziennymi pracami domowymi, awariami, 
drobnymi naprawami lub remontem, 
• usługi związane z wypoczynkiem i podróżowaniem, 
• usługi związane ze zdrowiem i urodą. 
Oferty specjalne (terminowe): 
• Darmowa Paczka dla Niemowlaka 
Urodziło Ci się dziecko? Z tej okazji Klub PZU Pomoc w Życiu ma dla 
Ciebie prezent. Odbierz bezpłatną Paczkę Niemowlaka dla swojego 
dziecka. 
• Upusty w salonach Vision Express 
20% zniżki przy zakupie kompletnej pary okularów oraz akcesoriów 
okularowych, a do tego badanie wzroku za 1 zł. Zatroszcz się o swoje 
oczy i zapoznaj się z pozostałymi ofertami sklepu Vision Express. 
 
Szczegóły na stronie internetowej: 
http://klubpzupomoc.pl/ 
 
Usługi dla posiadaczy aktywnej karty Klubu PZU Pomoc w Życiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych osób 
zostaną przesłane szczegóły dotyczące sposobu 
dokonywania wpłat a następnie potwierdzenie 
uruchomienia ubezpieczenia. 
 
 
 
 
 
 
Kontakt PZU Życie SA: 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących 
warunków Programu Ubezpieczenia na życie i zdrowie, prosimy o 
kontakt z opiekunem ze strony PZU Życie SA: 
  
 
Karolina Szczurek-Kufta 
Doradca Klienta 
tel. 662 167 312, e-mail: kszczurek@pzu.pl 
 
Elżbieta Chrapek 
Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego 
tel.: 607 221 986, e-mail: elchrapek@pzu.pl 
 
 
Bezpośrednią obsługą zaproponowanych ubezpieczeń 
będzie się zajmował Agent Ubezpieczeniowy PZU ŻYCIE 
/ PZU SA 
 
Agnieszka Szymańska 
Agent Ubezpieczeniowy 
tel. 698 091 279, e-mail: agnieszymanska@agentpzu.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


