PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW CAREWORK SP. Z O.O. SP.K.
Szanowni Państwo,
od 1 kwietnia 2020 r. Firma CAREWORK SP. Z O.O. SP.K. wprowadza dla swoich pracowników możliwość
korzystania z prywatnej opieki medycznej.
Dzięki ubezpieczeniu oferowanemu przez Państwa pracodawcę, mają Państwo możliwość korzystania
z prywatnej opieki medycznej w naprawdę preferencyjnej cenie 60 zł (cena rynkowa to ponad 140 zł). W ramach
ubezpieczenia mogą Państwo korzystać z opieki medycznej BEZ KOLEJEK, zupełnie za darmo w placówkach
partnerskich znajdujących się w całej Polsce (ponad 3 400 placówek). Daje to możliwość regularnej kontroli,
a w razie choroby szybkiej diagnozy i leczenia. W zakresie jest również rehabilitacja.
Czas realizacji wizyty to 24H w przypadku lekarzy pierwszego kontaktu, a w przypadku specjalistów do
3 dni! Jeśli tak wizyta nie zostanie umówiona w tym terminie GWARANTUJĄ 100% zwrotu kosztów wizyty.
Do ubezpieczenia mogą Państwo przystąpić zarówno indywidualnie, jak również zabezpieczyć swoją
rodzinę i wybrać wariant partnerski (z małżonkiem/partnerem) lub rodzinny (stałą cena bez względu na ilość
dzieci).
W ramach ubezpieczenia mają Państwo szybki dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu (rodzinny,
internista, pediatra), jak również BEZ SKIEROWANIA do aż 13 specjalistów – w tym tych najważniejszych jak
ginekolog, endokrynolog, chirurg czy kardiolog. Dodatkowo, jeśli ubezpieczonym jest dziecko TU Zdrowie
zapewni (w miarę możliwości terytorialnych) dedykowanego specjalistę dziecięcego (11 specjalistów).
W przypadku skorzystania z usług placówki z poza listy (jeśli mają Państwo swojego ulubionego lekarza
i zawsze do niego chodzą) przysługuje Państwu refundacja kosztów zgodnie z cennikiem: 55 zł za lekarza POZ
oraz od 50 zł do 80 zł za wizytę u specjalisty.
Oferowane ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość skorzystania z TELEMEDYCYNY! Jest to konsultacja
z lekarzem (rodzinnym, internista lub pediatrą) BEZ konieczności wychodzenia z domu w formie rozmowy
telefonicznej, czatu lub video czatu. W ramach tej usługi mogą Państwo omówić wyniki badań, otrzymać
skierowanie na badania oraz otrzymać e-receptę.
Telekonsultację odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 (czas realizacji
maksymalnie do 2H od zgłoszenia). Aby skorzystać zadzwoń pod numer 58 88 82 999, a następnie wybierz „2”.
Po rozmowie z konsultantem otrzymają Państwo SMSa z dalszą instrukcją do logowania, terminem, wybraną
formom kontaktu i nazwiskiem lekarza. Następnie 10 minut przed konsultacją otrzymają Państwo drugiego SMSa
z przypomnieniem o konsultacji. Przy pierwszej telekonsultacji dodatkowo przesłane zostaną dane do
zalogowania się na portal: tuzdrowie.telemedi.co – na tym portalu dostępna będzie cała historia telekonsultacji,
e-dokumenty i e-recepty.
W ubezpieczeniu dostępny jest szeroki zakres badań – aż 359, w tym badania RTG i USG. Na wszystkie
badanie wymagane są skierowania, które bez problemu mogą Państwo uzyskać na wizycie lub przez
telekonsultacje.

CENNIK:
Wariant

Składka

Opcja pracownicza

Opcja partnerska

Opcja rodzinna

(tylko pracownik)

(pracownik +
współmałżonek/partner)

(pracownik + rodzina)

60 zł

119 zł

169 zł

Pełen zakres, vademecum i OWU na stronie: https://carework.pl/poradnik/aktualnosci

OPIEKA ZDROWOTNA DLA PRACOWNIKÓW

CAREWORK SP. ZO.O. SP K.
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:













Gwarancja szybkiego dostępu do konsultacji lekarskich do 1 dnia – lekarz internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej,
do 3 -5 lekarze specjaliści, a w przypadku niewywiązania się z ww. gwarancji – TU Zdrowie zwraca 100% kosztów poniesionych
na realizację w ww. terminach wizyty, w dowolnie wybranej przez Ubezpieczonego placówce,
Tele-medycyna, wygodne e-wizyty u lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów oraz szybki czas realizacji: w dni robocze w
godzinach 8:00-17:00 do 2h od momentu zgłoszenia, konsultacje możliwe z dowolnego miejsca pobytu,
Dostęp do ponad 3400 placówek medycznych w całej Polsce,
w tym sieci oraz wiele innych lokalnych przychodni specjalistycznych i laboratoriów sieciowych,
Pełna lista placówek na stronie https://www.tuzdrowie.pl/Placowki oraz u Pracodawcy,
Nielimitowane konsultacje specjalistów – bez skierowań,
Nielimitowane badania diagnostyczne i zabiegi ambulatoryjne,
Honorowanie skierowań od wszystkich lekarzy, również od lekarzy spoza sieci TU Zdrowie (w tym NFZ),
a w przypadku niewywiązania się z ww. gwarancji – TU Zdrowie zwraca 100% kosztów poniesionych na realizację w ww.
terminach wizyty, w dowolnie wybranej przez Ubezpieczonego placówce,
Możliwość objęcia opieką medyczna członków rodziny
(partnera/współmałżonka i dzieci do 26 roku życia)
Pełna informacja oraz dostęp do OWU, na stronie pracodawcy https://carework.pl/poradnik/aktualnosci
Sposoby umawiania usług medycznych:
za pośrednictwem 24 h Infolinii 58 888 2 999
www.tuzdrowie.pl za pomocą formularza lub E-REJESTRACJI

aplikacji mobilnej „TU ZDROWIE”

bezpośrednio w placówce (REFUNDACJA):
Należy umówić wizytę samodzielnie w wybranej placówce medycznej spoza listy placówek dostępnych w TU Zdrowie,
po skorzystaniu z usługi należy zapłacić za usługę bezpośrednio w placówce i pobrać imienny rachunek/fakturę
zawierającą, oprócz imienia i nazwiska, co najmniej: rodzaj usługi, ilość, datę wykonania, cenę jednostkową każdej
usługi. Jeśli usługa dotyczy dziecka – w opisie rachunku lub faktury należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

W celu uzyskania zwrotu kosztów świadczeń medycznych można skorzystać z:
e-refundacji - elektroniczny wniosek, który znajduje się w Portalu Ubezpieczonego na stronie
www.tuzdrowie.pl
aplikacji mobilnej „TU ZDROWIE” Portal Ubezpieczonego
można też przesłać wersję papierową rachunku oraz „wniosku o wypłatę świadczenia” na adres:
Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie S.A., ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia.
UBEZPIECZENIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ OD 01.04.2020 r.,
MOŻNA Z NIEGO KORZYSTAĆ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Niniejsza ulotka, zawiera podstawowe informacje o zakresie oferty, dostępie do lekarza pierwszego kontaktu, lekarzach specjalistach oraz badaniach diagnostycznych - ulotka nie stanowi
oferty.

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy w wysokości 21 950 000 zł. opłacony w całości, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 5862257567
Siedziba ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia, tel. 58 888 2 999, fax 58 585 80 50

INFORMACJA O ZAKRESIE
Wszystkie szczegóły dotyczące programu, dokładny wykaz badań, czym jest refundacja, informacje o kwotach refundacji za
wizyty u lekarzy specjalistów oraz badania przeprowadzone w placówkach innych niż wskazane przez TU ZDROWIE,
znajdują się w Katalogu Świadczeń dostępnym u Pracodawcy.

Definicje usług

ZDROWIE C
+ REHA 1

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (Internista, Lekarz medycyny Rodzinnej, Pediatra).

TAK

Opieka specjalistyczna – nielimitowane konsultacje lekarskie , bez skierowania
Chirurg dziecięcy, chirurg ogólny, ginekolog dziecięcy, ginekolog, laryngolog dziecięcy. Laryngolog, neurolog
dziecięcy, neurolog, okulista dziecięcy, okulista, urolog dziecięcy, urolog, alergolog, alergolog dziecięcy,
dermatolog dziecięcy, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, endokrynolog dziecięcy, gastroenterolog,
kardiolog dziecięcy, kardiolog, ortopeda dziecięcy, ortopeda

NIELIMITOWANE konsultacje profesorskie, bez skierowania
NIELIMITOWANE lekarskie zabiegi ambulatoryjne

TAK

NIE
64 zabiegi

NIELIMITOWANE zabiegi pielęgniarskie

13 zabiegów

NIELIMITOWANE badania laboratoryjne

138 rodzajów

NIELIMITOWANE badania RTG

156 rodzajów

NIELIMITOWANE badania USG

31 rodzajów
Anoskopia

NIELIMITOWANE badania endoskopowe
NIELIMITOWANE badania tomografii komputerowej (wraz z podaniem środka kontrastowego)

NIELIMITOWANE badania rezonansu magnetycznego (wraz z podaniem środka kontrastowego)

3 rodzaje
TK głowy z kontrastem
RM angigrafia naczyń
głowy

5 rodzajów

NIELIMITOWANE badania czynnościowe
Prowadzenie ciąży w tym USG

TAK

Szczepienia ochronne
Szczepienia p. grypie sezonowej i p. tężcowi.

TAK

REHABILITACJA zabiegi rehabilitacyjne bez względu na przyczynę choroby wymagającej rehabilitacji

20
ZABIEGÓW

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
Pracownicy zobowiązani są złożyć w Dziale Kadr deklarację zgody na przetwarzanie danych
osobowych (deklaracja RODO) do dnia 20.03.2020 r.
Pracownik ma również możliwość objęcia ochroną swoich bliskich poprzez wybór odpowiedniego
wariantu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Dziale Kadr nie później niż do 20.03.2020r.
przekazując dane tych osób (wraz z nr PESEL oraz numerem telefonu) oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych i na potrącenie odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia.

KONTAKT DO
Infolinia 24h:
Strona www:
Serwis informacyjny dla Ubezpieczonych

58 888 2 999
www.tuzdrowie.pl
58 888 2 999 wew. 2 (dni powszednie w godzinach 8:00-18:00)

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy w wysokości 21 950 000 zł. opłacony w całości, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 5862257567
Siedziba ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia, tel. 58 888 2 999, fax 58 585 80 50

