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Spoštovani,
zdravje je dandanes ena izmed največjih vrednot. Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, smo za vas pripravili ekskluzivno ponudbo.
Zdravstveno zavarovanje Specialisti Senior vam s pomočjo asistence Vzajemne omogoča hiter dostop in kritje
zdravstvenih storitev izven javne zdravstvene mreže ter vključuje naslednje zdravstvene storitve:
• ambulantne preglede (pregledi pri zdravniku družinske medicine ter ambulantni pregledi pri različnih specialistih
– odvisno od izbranega paketa),
• ambulantno opravljene diagnostične in terapevtske postopke (slikovne in laboratorijske preiskave, meritve, zahtevni
diagnostični postopek (kot npr. MRI, CT …), ambulantno opravljeni terapevtski postopki),
• ambulantno opravljene protibolečinske terapije (do 10 ambulantno opravljenih protibolečinskih terapij v posameznem
zavarovalnem letu).
Izberete lahko enega od spodnjih paketov. Ponudba velja za osebe od dopolnjenega 50. leta starosti.
Paket A

Paket B

Paket C

Katera kritja vključuje
paket?

Specialisti Nezgoda

Specialisti Nezgoda
+
Specialisti Bolezen

Specialisti Nezgoda
+
Specialisti Bolezen Plus

Kaj zagotavljajo
kritja?

Specialistične storitve, ki so potrebne
zaradi posledic nezgode.

Specialistične storitve, ki so potrebne
zaradi posledic nezgode. Dodatno
tudi ambulantne preglede ter
diagnostične postopke za bolezenska
stanja, in sicer za naslednja področja:
revmatologija, dermatologija in
gastroenterologija.

Specialistične storitve, ki so potrebne
zaradi posledic nezgode. Dodatno tudi
ambulantne preglede ter diagnostične
postopke (tudi en zahteven diagnostični
postopek) za bolezenska stanja, in sicer
za naslednja področja: revmatologija,
dermatologija, gastroenterologija,
ortopedija, endokrinologija in diabetologija.

Koriščenje kritij?

Do višine 2.000 EUR v posameznem
zavarovalnem letu.

Do višine 2.000 EUR v posameznem
zavarovalnem letu, za bolezenska
stanja največ 2 zavarovalna primera v
posameznem zavarovalnem letu (en
primer za posamezno področje).

Do višine 2.000 EUR v posameznem
zavarovalnem letu, za bolezenska
stanja največ 3 zavarovalne primere v
posameznem zavarovalnem letu (en
primer za posamezno področje).

Mesečna premija

5,06 EUR

7,96 EUR

14,11 EUR

Mesečna premija že vključuje 15 % popust in 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

Zavarovanje vključuje brezplačno asistenco – klic in organizacijo termina pri zdravniku specialistu. Več o zavarovanju
lahko preberete na www.vzajemna.si.
Kako do zavarovanja?
Na zadnji strani dopisa izpolnite svoje kontaktne podatke in obrazec vrnite na naš naslov. V nekaj dneh bomo pripravili
informativno ponudbo in vas poklicali.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na INES PARADIŽNIK, 031 698 674
ines.paradiznik@vzajemna.si
PE CELJE, Ljubljanska 18d, Celje
S spoštovanjem,

15 %
POPUST

EKSKLUZIVNO
PONUDBO
IZKORISTITE DO
31. 3. 2021.

Dimitrij Šulin
direktor sektorja za trženje
Če v prihodnje ne želite prejemati obvestil o naši ponudbi, vas prosimo, da to pisno naslovite na naslov Vzajemna, d. v. z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, prek
elektronske pošte (info@vzajemna.si) ali na kakršen koli drug način zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namen neposrednega trženja. V 15 dneh
po prejemu zahteve bomo ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem pisno obvestili v prihodnjih petih dneh. Stroške
vseh dejanj Vzajemne v zvezi z vašo zahtevo krije Vzajemna.

BREZPLAČNO

IMATE TEŽAVE Z ZDRAVJEM?
Svoje vprašanje lahko
zdravniku brezplačno v pisni
obliki zastavite kadarkoli
in kjerkoli prek ene izmed
priljubljenih aplikacij za
klepet: Viber, Facebook
Messenger, WhatsApp ...
Dostop je možen
na vzz.si/posvet

PRAKTIČNO
DARILO

Kontaktni podatki:
IME IN PRIIMEK
DATUM ROJSTVA

DAVČNA ŠT.

ZA VSE, KI BOSTE
VRNILI IZPOLNJEN
OBRAZEC.

STALNI NASLOV
EMAIL

MOBILNI TELEFON

Zgoraj navedene kontaktne podatke bomo uporabili za namen priprave ponudbe in kontakta z vami. Več informacij o obdelavi
osebnih podatkov in vaših pravicah lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na www.vzajemna.si.
Obrazec vrnite na naslov:
KRAJ IN DATUM

PODPIS

