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Załącznik nr 1 do ogólnych warunków
grupowego ubezpieczenia zdrowotnego:
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
(indeks UZP 04) Program Medica Polska
Allianz – ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia zdrowotne



1.
Allianz Życie w ramach umowy ubezpieczenia zapewnia Ubezpieczonym
świadczenia zdrowotne, wymienione w niniejszym załączniku, we wska-
zanych przez Allianz Życie placówkach medycznych, zgodnie z wybra-
nym przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpiecze-
nia wariantem ubezpieczenia (podstawowym, rozszerzonym).

2.
Konsultacje lekarskie będą udzielane przez lekarzy zatrudnionych w pla-
cówkach medycznych, bez konieczności posiadania skierowania lekar-
skiego, najpóźniej do 72 godzin roboczych od chwili zgłoszenia potrzeby
ich uzyskania, w godzinach pracy placówek medycznych, z zastrzeżeniem
że konsultacje lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i pe-
diatrii będą udzielane w dniu zgłoszenia się do placówki medycznej.

3.
Wszystkie wymienione świadczenia zdrowotne będą dostępne, jeśli:
a) mogą być zrealizowane w warunkach ambulatoryjnych, z uwzględ-

nieniem wskazań lekarskich,

b) istnieje możliwość ich wykonania w danej placówce medycznej,
c) realizowane są na podstawie skierowania lekarza prowadzącego lub

specjalisty w kierującej na badania placówce medycznej lub u jej
podwykonawcy.

4.
Allianz Życie nie udostępnia Ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
innych niż wymienione w niniejszym załączniku oraz zastrzega sobie
prawo do zmiany placówek medycznych w trakcie obowiązywania umo-
wy ubezpieczenia, przy zachowaniu postanowień § 2. ust. 10-17. ogól-
nych warunków ubezpieczenia UZP 04. Każdorazowo aktualny wykaz pla-
cówek medycznych dostępny jest pod numerem infolinii.

5.
Warunkiem uzyskania świadczeń zdrowotnych jest skontaktowanie się
z infolinią medyczną czynną przez 24 godziny na dobę, pod nume-
rem 0801 600 999 lub (058) 301 23 74.

Załącznik nr 1 do ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zdrowotnego:
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (indeks UZP 04)

Program Medica Polska

Świadczenie
Wariant

Podstawowy
(P)

Rozszerzony
(R)

1.
24-godzinna infolinia medyczna, tel. 0801 600 999 lub (058) 301 23 74, zapewniająca uzyskanie wszelkich informacji dotyczących
zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a ponadto możliwość zamawiania wizyt domowych oraz dokonania rezerwacji
terminów konsultacji lekarskich i terminów wykonania badań dodatkowych.

x x

2. Opieka podstawowa obejmująca: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recepty, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie
zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, realizowana przez:

a. internistę; x x

b. lekarza rodzinnego; x x

c. pediatrę (dostępny dla dzieci w Pakietach Rodzinnych). x x

3.

Nielimitowane wizyty domowe realizowane przez lekarzy opieki podstawowej w wybranych miastach Polski, w razie wystąpienia
choroby obłożnej zdefiniowanej w o.w.u., w zasięgu terytorialnym określonym przez placówkę medyczną
(Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grodzisk
Mazowiecki, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Marki, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Piaseczno, Płock, Poznań, Pruszcz
Gdański, Radom, Radzymin, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Tczew, Toruń, Tychy, Wejherowo, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra).

x

4. Opieka specjalistyczna obejmująca: wywiad, badanie, poradę lekarską, wystawienie recepty, wystawienie skierowań na badania laboratoryjno-diagnostyczne, wystawienie
zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, realizowana przez:

a.
chirurga, obejmująca:
opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia), szycie rany, nacinanie ropnia, krwiaka, leczenie owrzodzeń skórnych,
zdejmowanie szwów;

x x

b. ginekologa, wraz z prowadzeniem ciąży i pobraniem wymazu cytologicznego; x x

c. okulistę, obejmująca: pomiar ciśnienia śródgałkowego, komputerowe badanie wzroku, usuwanie ciała obcego z oka, badanie ostrości
widzenia, płukanie dróg łzowych, badanie pola widzenia; x x

d. urologa, obejmująca zakładanie cewników do pęcherza moczowego; x x

e. laryngologa, obejmująca: płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła, opatrunek uszny
z lekiem, postępowanie zachowawcze w przypadku krwawienia z nosa, inne zabiegi możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych; x x

f. dermatologa; x x

g. neurologa; x x

h. alergologa, obejmująca wykonywanie skórnych testów uczuleniowych; x
i. chirurga naczyniowego; x

j. chirurga onkologa; x

k. onkologa; x

l. diabetologa; x

ł. endokrynologa; x

m. gastrologa; x

n. kardiologa; x

o. pulmonologa; x

p. reumatologa; x

r. ortopedę, obejmująca: założenie opatrunku gipsowego, unieruchomienie kończyn i stawów, wykonanie iniekcji dostawowej. x

Warianty ubezpieczenia



5. Badania laboratoryjne i diagnostyczne:

a.

biochemiczne:
albumina, amylaza, antystreptolizyny (ASO), białko całkowite, białko całkowite - rozdział elektroforetyczny, białko C-reaktywne (CRP),
bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, czynnik reumatoidalny,
dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfotaza alkaliczna (ALP), fosfotaza kwaśna całkowita (ACP), fosfor (P), osfotaza kwaśna
sterczowa (PAP), fosforan nieorganiczny, GGTP, glukoza, kinaza fosfokreatynowa (CPK), kreatynina, kreatyniny klirens, kwas moczowy,
magnez (Mg), mocznik, odczyn Waaler-Rose'ego, potas (K), sód (Na), transferyna, transaminazy (ALAT, ASPAT), triglicerydy, USR, wapń
całkowity, żelazo (Fe), żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC), oraz:

x x

hemoglobina glikozylowana (HbA1c); x

b.
hematologiczne:
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen, grupa krwi, morfologia krwi obwodowej, odczyn opadania
krwinek czerwonych (OB.), rozmaz krwi obwodowej;

x x

c.
badania moczu:
amylaza, badanie ogólne moczu, cukier, fosforan nieorganiczny, kreatynina, kwas moczowy, liczba Addisa, magnez, mocznik, potas,
sód, wapń całkowity;

x x

d. badania kału:
badanie ogólne kału, jaja pasożytów, krew utajona, lamblie; x x

e.

badania radiologiczne:
zdjęcia czaszki i zatok, zdjęcia górnego odcinka przewodu pokarmowego, zdjęcia klatki piersiowej, zdjęcia kończyn, stawów, miednicy,
zdjęcia kręgosłupa, zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej,
oraz:

x x

badanie mammograficzne, badanie densytometryczne, wlew doodbytniczy; x

f.

badania ultrasonograficzne USG:
jamy brzusznej, jąder, narządów rodnych, nerek, pęcherza moczowego, piersi, płodu, prostaty (przez powłoki brzuszne), stawów,
ślinianek, tarczycy, transrektalne, transvaginalne, biopsja cienkoigłowa tarczycy i piersi pod kontrolą USG,
oraz:

x x

badanie dopplerowskie: kończyn, szyi, jamy brzusznej; x

g.

hormony:
estradiol, gonadotropina kosmówkowa (beta - HCG), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), hormon tyreotropowy
(TSH), kortyzol, parathormon intact (i PTH), progesteron, prolaktyna, testosteron, trójodotyronina całkowita (TT3), trójodotyronina
wolna (FT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (FT4);

x

h.

diagnostyka serologiczna:
antygen HBs (HBsAg, HBs), przeciwciała p. cytomegalowirusowi (anty-CMV) klasy IgG, przeciwciała p. cytomegalowirusowi (anty-CMV) klasy
IgM, przeciwciała p. HBs (anty-HBs), przeciwciała p. HCV (anty-HCV), przeciwciała p. Helicobacter pylori, przeciwciała p. ludzkiemu wirusowi
niedoboru odporności (anty HIV1/HIV2), przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgG, przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgM,
przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgG, przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgM;

x

i. immunologia:
immunoglobuliny (IgA), immunoglobuliny (IgG), immunoglobuliny (IgM), immunoglobuliny (IgE całkowite); x

j.
markery nowotworowe:
antygen CA 125 (CA 125), antygen CA 15-3 (15-3), antygen CA 19-9 (CA 19-9), antygen karcynoembrionalny (CEA), antygen swoisty
dla stercza (PSA całkowity), alfa-fetoproteina (AFP);

x

k.

mikrobiologia:
posiew (identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) moczu, kału, kału w kierunku Salmonella-Shigella, krwi, plwociny, ropy, wymazy
(identyfikacja drobnoustrojów + antybiogram) – z cewki moczowej, z gardła, z kanału szyjki macicy, z nosa, z oka, z pochwy, z rany,
z ucha, ze zmian skórnych;

x

l.
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – badania diagnostyczne, wykonywane w zależności od zalecenia lekarskiego,
z kontrastem lub bez: głowy, jamy brzusznej, klatki piersiowej, kończyn, kości skroniowej uszu, kręgosłupa, krtani, miednicy, oczodołów,
szczęki, szyi, stawów, twarzoczaszki, żuchwy;

x

m. badania endoskopowe:
gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia. x

6. Badania czynnościowe:

a.
układu krążenia:
24-godzinna rejestracja EKG (badanie Holtera), 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy), EKG spoczynkowe,
EKG wysiłkowe, ECHO serca;

x

b. układu nerwowego: EEG, EMG; x

c. narządu słuchu: audiometria; x

d. układu oddechowego: spirometria. x

7.
Ambulatoryjna opieka pielęgniarska:
Iniekcje (dożylne, domięśniowe, podskórne), badanie moczu metodą paskową, pomiar ciśnienia tętniczego, próba uczuleniowa na
lek, założenie lub zmiana prostego opatrunku.

x x

8. 24-godzinna pomoc ambulatoryjna w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie, obejmująca
konsultację lekarską. x x

9.
Szczepienia obejmujące konsultację lekarską przed szczepieniem oraz 10% zniżki na:
szczepienie p. grypie, szczepienie p. odkleszczowemu zapaleniu opon i mózgu, szczepienie p. odrze, szczepienie p. śwince, szczepienie
p. różyczce.

x x

10. Stomatologia dostępna w placówkach medycznych prowadzących poradnie stomatologiczne, obejmująca okresowy przegląd stoma-
tologiczny (1 raz w roku) oraz 10% zniżki na leczenie zachowawcze i chirurgiczne. x x

Niniejszy załącznik został zatwierdzony na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 128/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku i wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2007 roku.

Michael Müller
Wiceprezes Zarządu

Jerzy Nowak
Wiceprezes Zarządu


