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GRUPOWE UBEZPIECZENIE COMPENSA MULTI ZDROWIE POWRÓT DO ZDROWIA 
DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH PSP  

 

Dzięki ubezpieczeniu „Powrót do Zdrowia”, po wypadku 
na służbie zyskujesz szybki i bezpłatny dostęp do: 
 
● konsultacji lekarskich i badań (USG, RTG i  
rezonansu magnetycznego)  
● zabiegów ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych 
 
Ze wszystkich świadczeń możesz skorzystać w sieci 
ponad 2300 placówek medycznych zlokalizowanych w 
ponad 500 miastach w Polsce. 
 
 
 
 
 

Rodzaj świadczenia zdrowotnego Powrót do zdrowia kwota 
refundacji w złotych 

24-godzinna Infolinia:   
umawianie terminów konsultacji badań, pomoc w organizacji procesu leczenia, informacja o zakresie 
ubezpieczenia, o Rekomendowanych Placówkach Medycznych, informacje medyczne  – 

Konsultacje lekarskie – z limitem 2 konsultacji na zdarzenie   
Telemedycyna – e-konsultacje przez czat, telefon lub video-konferencję   
internisty, lekarza rodzinnego, pediatry  – 
dermatologa, kardiologa, ginekologa, położnej  – 
ortopedy, endokrynologa, alergologa  – 
pulmonologa, diabetologa, onkologa  – 

Konsultacje lekarskie, bez skierowania, niezależnie od stopnia naukowego:   
internista, lekarz rodzinny, pediatra  65,00 
chirurg ogólny, okulista, dermatolog, laryngolog, ginekolog-położnik, kardiolog, urolog  75,00 
ortopeda, endokrynolog, alergolog, neurolog  75,00 
pulmonolog, gastrolog, diabetolog, reumatolog, nefrolog, hematolog, onkolog  75,00 

lekarze pozostałych specjalności, chyba że ich brak wynika z włączeń OWU  75,00 

Zabiegi ambulatoryjne pod warunkiem, że istnieje możliwość ich wykonania w warunkach ambulatoryjnych 
bez szkody dla Ubezpieczonego   

Zabiegi chirurgiczne: 
opatrzenie drobnych urazów: oparzeń i odmrożeń z ich ewentualnym dalszym leczeniem, szycie małej rany, 
nacięcie i drenaż ropnia / czyraka, punkcja stawu lub krwiaka, usunięcie ciała obcego, założenie sączka 

 w cenie konsultacji 

Zabiegi ortopedyczne: 
opatrzenia drobnych urazów: skręceń, zwichnięć, nieskomplikowanych złamań z ich ewentualnym dalszym 
leczeniem, dobór i założenie ortezy / kołnierza ortopedycznego / gipsu typu gorset, dobór kul łokciowych, 
iniekcja dostawowa, repozycja złamania 

 w cenie konsultacji 
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Rodzaj świadczenia zdrowotnego Powrót do zdrowia kwota 
refundacji w złotych 

Zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej: 
ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej przez personel pielęgniarski na 
podstawie skierowania lekarza 

 10,00 

Badania obrazowe   

USG , z wyłączeniem badań USG wykonywanych w technologii 3D/4D - z limitem 1 badania na zdarzenie  70,00 
RTG - z limitem 3 badań na zdarzenie  40,00 
Rezonans magnetyczny - z limitem 1 badania na zdarzenie  450,00 

Rehabilitacja: 
ubezpieczonemu przysługuje prawo do 40 zabiegów na zdarzenie. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane 
są na zlecenie lekarza: 

  

Ćwiczenia instruktażowe (indywidualne) – z wyłączeniem technik manualnych  30,00 
Ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe)  15,00 
Wyciąg trakcyjny  10,00 
Galwanizacja  10,00 
Jonoforeza  10,00 
Ultradźwięki (Fonoforeza)  10,00 
Elektrostymulacja  10,00 
Prądy  diadynamiczne  10,00 
Zabiegi  elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości  10,00 
Prądy  interferencyjne (niskiej częstotliwości)  10,00 
Prądy Kotza  10,00 
Prądy TENSA  10,00 
Prądy Trabeta  10,00 
Impulsowe pole magnetyczne  10,00 
Terapia ultradźwiękowa  10,00 
Krioterapia miejscowa  12,00 
Laseroterapia  12,00 
Kąpiel wirowa  10,00 
Rotor, Cykloergometr  10,00 
Kinezjotaping – bez kosztu taśm  10,00 
Sollux, podczerwień  10,00 
Promieniowanie UV  10,00 

* Nie obejmuje lekarzy wyłączonych na podstawie OWU, **Nie obejmuje badań USG 3D, USG 4D, enterografii MR i kolonografii TK 

 

Założenia 
1. Ubezpieczeniem może zostać objęty Strażak w wieku do 67 lat, zwany dalej Ubezpieczonym. 
2. Strażak - funkcjonariusz pożarnictwa lub pracownik cywilny Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Świadczenia ubezpieczeniowe dostępne są wyłącznie w związku z wypadkiem na służbie, jeżeli pomiędzy potrzebą 
skorzystania ze świadczeń medycznych a wypadkiem na służbie istnieje związek przyczynowo-skutkowy. 

4. Przez wypadek na służbie rozumie się nieszczęśliwy wypadek, który wystąpił w związku z wykonywaniem przez 
Ubezpieczonego czynności lub poleceń służbowych w ramach struktury Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Świadczenia medyczne są realizowane do wyczerpania limitu ilościowego, przysługującego na dane zdarzenie i nie dłużej 
niż przez 1 rok licząc od uzyskania prawa do korzystania ze świadczeń medycznych. 

6. Dostęp do świadczeń medycznych udzielany jest na wniosek Ubezpieczonego na podstawie protokołu Komisji 
Powypadkowej ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku na służbie. 


