
Zakres usług medycznych dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia zdrowotnego TU Zdrowie 
 

Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych   www.smsu.com.pl ,   e-mail: smsu@smsu.com.pl,  tel. 32 212 81 00 

PODSTAWA Dla zdrowia 82 zł/223 zł OPTIMUM dla zdrowia 113 zł/306 zł KOMPLET dla zdrowia 150 zł/406 zł LUKSUS  dla zdrowia 166zł/447 zł 

24h infolinia  tel. 58 728 9 555 24h infolinia  tel. 58 728 9 555 24h infolinia  tel. 58 728 9 555 24h infolinia  tel. 58 728 9 555 

Nielimitowana opieka lekarza 
prowadzącego:  pediatra, choroby 
wewnętrzne, medycyna rodzinna 

Nielimitowana opieka lekarza 
prowadzącego:  pediatra, choroby 
wewnętrzne, medycyna rodzinna 

Nielimitowana opieka lekarza 
prowadzącego:  pediatra, choroby 
wewnętrzne, medycyna rodzinna 

Nielimitowana opieka lekarza prowadzącego:  pediatra,  
choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna 

Nielimitowana opieka lekarzy 
specjalistów (chirurgia, ginekologia, 

neurologia, urologia) - zgodnie z 
zakresem usług 

Nielimitowana opieka lekarzy 
specjalistów(alergologia, 

anestezjologia, chirurgia, chirurgia 
naczyniowa, chirurgia onkologiczna, 

dermatologia, hematologia, 
kardiologia, laryngologia, neurologia, 

okulistyka, onkologia, ortopedia, 
proktologia, pulmonologia, 

reumatologia, urologia) - zgodnie z 
zakresem usług 

Nielimitowana opieka lekarzy specjalistów 
(alergologia, anestezjologia, chirurgia, 

chirurgia naczyniowa, chirurgia 
onkologiczna, choroby zakaźne,  

ginekologia, dermatologia,  diabetologia, 
endokrynologia, gastroenterologia, 

hematologia, kardiologia, laryngologia, 
nefrologia, neurochirurgia, neurologia, 

okulistyka, onkologia, ortopedia, 
proktologia, pulmonologia, reumatologia, 

urologia - zgodnie z zakresem usług 

Nielimitowana opieka lekarzy specjalistów (alergologia, 
anestezjologia, chirurgia, chirurgia naczyniowa, 

chirurgia onkologiczna, choroby zakaźne,  ginekologia, 
dermatologia,  diabetologia, endokrynologia, 
gastroenterologia, hematologia, kardiologia, 

laryngologia, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, 
okulistyka, onkologia, ortopedia, proktologia, 

pulmonologia, reumatologia, urologia - zgodnie z 
zakresem usług. 

Limitowana opieka specjalistyczna (psychiatria, 
psychologia) 

- - - Konsultacje profesorskie  zgodnie z zakresem 

Zabiegi ambulatoryjne - zgodnie z 
zakresem 

Zabiegi ambulatoryjne - zgodnie 
zakresem 

Zabiegi ambulatoryjne - zgodnie z 
zakresem 

Zabiegi ambulatoryjne - zgodnie z zakresem 

Ambulatoryjna opieka pielęgniarska Ambulatoryjna opieka pielęgniarska Ambulatoryjna opieka pielęgniarska Ambulatoryjna opieka pielęgniarska 

- - Lekarskie i pielęgniarskie  wizyty domowe Lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe 

Badania diagnostyczne: 
laboratoryjne(hematologia, biochemia, 
badanie moczu) / obrazowe ( RTG, USG 
/  czynnościowe - zgodnie  z zakresem 

Badania diagnostyczne: laboratoryjne( 
hematologia, biochemia, badanie 
moczu, badanie kału, diagnostyka 
cukrzycy, markery nowotworowe, 

mikrobiologia) / obrazowe (RTG, USG) / 
czynnościowe - zgodnie z zakresem. 

Badania diagnostyczne: laboratoryjne 
(hematologia, biochemia, badanie moczu, 

badanie kału, hormony, serologia, 
diagnostyka cukrzycy, markery 

nowotworowe, mikrobiologia) / obrazowe 
(RTG, USG) / endoskopowe / czynnościowe 

- zgodnie zakresem 

Badania diagnostyczne: laboratoryjne(hematologia, 
biochemia, badanie moczu, badanie kału, hormony, 

serologia, diagnostyka cukrzycy, markery 
nowotworowe, mikrobiologia) / obrazowe ( RTG, USG, 

tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) / 
endoskopowe / czynnościowe - zgodnie z zakresem 

Szczepienia ochronne - zgodnie z 
zakresem 

Szczepienia ochronne - zgodnie z 
zakresem 

Szczepienia ochronne - zgodnie z zakresem Szczepienia ochronne - zgodnie z zakresem 

Refundacja świadczeń zdrowotnych 
wykonanych poza siecią placówek 

partnerskich 

Refundacja świadczeń zdrowotnych 
wykonanych poza siecią placówek 

partnerskich 

Refundacja świadczeń zdrowotnych 
wykonanych poza siecią placówek 

partnerskich 

Refundacja świadczeń zdrowotnych wykonanych poza 
siecią placówek 
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