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Zadeva: Ponudba za kolektivno Specialisti+
Pozdravljeni,
V skladu z vašim povpraševanjem, vam v nadaljevanju pošiljamo ponudbo za
sklenitev kolektivnega zavarovanja Specialisti+.
Kadar je zdravje ogroženo, si vsakdo izmed nas želi imeti takojšen dostop do
najustreznejšega zdravljenja, s katerim bi si lahko čim prej znova povrnil zdravje.
Zavarovanje Specialisti+ vam pomaga, ko je zdravje na preizkušnji in poskrbi, da ima
vaše zdravstveno stanje vedno prednost pred vsem drugim.
Zavarovanje Specialisti+ ima letno zavarovalno vsoto (LZV) 30.000 EUR in
vključuje:
- storitve specialistično ambulantnega zdravljenja (specialistični pregledi na
izbranih
medicinskih
področjih
angiologija,
dermatovenerologija,
gastroenterologija, ginekologija, kardiologija, nevrologija, oftalmologija,
ortopedija, otorinolaringologija, proktologija, tireologija in urologija, za otroke
tudi alergologija s pulmologijo ter nuklearna medicina, radiologija in kirurgija;
enostavne diagnostične preiskave kot npr. laboratorij, rentgen, EKG in druge
ter enostavni ambulantni posegi kot npr. aplikacija blokade, punkcija,
odstranitev tujka),
- zahtevne diagnostične postopke (npr. CT, magnetna resonanca,
gastroskopija, kolonoskopija…),
- enodnevne posege (npr. artroskopski poseg kolena (ne pa rame), operacija
kile, poseg na očesu,
- zdravila in
- ambulantno rehabilitacijo, ki zajema storitve ambulantne fizioterapije,
vključno s pregledom specialista fiziatra, delovne terapije oziroma govorne
terapije.
S tem imate zagotovljeno zdravstveno obravnavo v primeru poškodb in bolezni.
S kolektivno obliko zavarovanja lahko vanj vključite vse vaše člane. Za vas to pomeni
naslednje prednosti:
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-

hitra vrnitev člana v primeru bolezni / poškodbe,
hitre in kvalitetne zdravstvene storitve za posameznika ter
zadovoljstvo članov zaradi ustrezne finančne varnosti v primeru zdravstvenih
težav.

Poleg tega zavarovanje prinaša prednosti tudi posameznemu članu, in sicer:
- hiter dostop do zdravnika specialista,
- asistenca v RS in v tujini,
- ugodnejši pogoji ob sklenitvi zavarovanja v primeru kolektivnega sklepanja,
- družinski člani rokometašic lahko pristopijo v zavarovanje po individualni
ponudbi, na katero jim priznamo 15% popust.
Premija velja v primeru sklenitve zavarovanja za dobo 10 let. Če se zavarovanje
sklene za krajši čas, je potrebno navedeni premiji dodati še 8,5% davka od prometa
zavarovalnih poslov.
Ponujamo vam naslednjo opcijo sklenitve zavarovanja Specialisti+ ob predpostavki
kolektivne vključitve članov:
Višina zavarovalne vsote
SPECIALISTI +

30.000 EUR
300 EUR

od tega za kritje zdravil
od tega za kritje ambulantne rehabilitacije
(fizioterapija, delovna in govorna terapija)
•

zavarovalne vsote so letne in veljajo na osebo

•

brez soudeležbe zavarovanca

300 EUR

Ob prvem pristopu k zavarovanju je čakalna doba tri mesece, za poškodbe čakalne
dobe ni. Predhodna stanja so izključena iz zavarovalnega kritja.
Za člane RK Olimpija vam ponujamo naslednje opcije sklenitve zavarovanja
Specialisti+, ki so diferencirane glede na izbrano letno zavarovalno vsoto (LZV) in
starost vključenih:
LZV\starost
30.000 eur

do 17 let
11,24 eur

od 18 let dalje
14,66 eur

Zavarovanje Specialisti+ se sklepa s poenostavljenim zdravstvenim vprašalnikom.

Za podrobnejša pojasnila smo vam na razpolago.
Ponudba velja do 30.11.2018.
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Lep pozdrav!

Irena Jadrič
Samostojna strokovna delavka prodaje zavarovanj
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