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Poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do
zdravnika
Zdravje velja za najpomembnejšo vrednoto, tudi v Sloveniji. Kljub temu zdravje
zares cenimo šele takrat, ko se nam ali našim najbližjim pojavijo zdravstvene
težave. In ker si vsi želimo čim bolj zdrave prihodnosti in s tem povezane
brezskrbnosti, smo za vas pripravili zdravstveno zavarovanje, s katerim vas
in vaše zdravje postavljamo na prvo mesto.
Ko nas doletijo zdravstvene težave, je namreč nemalokrat ključen dejavnik
za uspešno ozdravitev čas. Ob dolgih čakalnih vrstah na termine zdravstvenih
obravnav v javnem zdravstvenem sistemu se nam utegnejo pojaviti dodatni
zdravstveni zapleti ali celo poslabšanje zdravstvenega stanja.
Za hiter in pravočasen dostop do diagnoze, zdravljenja in predvsem do hitrejše ozdravitve se sicer lahko obrnemo
na zasebne izvajalce zdravstvenih storitev, kar pa nam je zaradi visokih stroškov velikokrat težje dostopno.
Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje je ključna rešitev za pokritje potreb po zdravstveni varnosti vas in
vaše družine.
S sklenitvijo enega ali kombinacije več zavarovalnih kritij boste sebi in svojim najbližjim bistveno olajšali
neprijetno situacijo ob novonastali bolezni ali poškodbi. Poleg hitre obravnave in lažjega ter hitrejšega
dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev vam ne bo treba skrbeti za stroške – za kritje nastalih
stroškov poskrbimo mi.
Ker smo najbolj osebna zavarovalnica, se želimo posamezniku približati tudi s kakovostno uporabniško
izkušnjo. Ob sklenitvi zavarovanja boste prejeli kartico PRVA Zdravje, s katero si boste zagotovili ekskluziven
dostop do t. i. točke PRVA Zdravje. Da bi vam pomagali vaše zdravstvene skrbi rešiti čim hitreje, nas boste
lahko poklicali 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Skupaj bomo določili ustrezen načrt zdravljenja pri uveljavljenih zdravstvenih izvajalcih, ki delujejo znotraj
naše mreže zasebnih zdravstvenih ustanov, nato pa vas bomo spremljali od začetka do zaključka zdravljenja.
Naj bo torej vaše zdravje prvo. Vsak trenutek šteje.
Janez Kranjc,
predsednik uprave

Dobro je vedeti, kaj bo za vas drugače s sklenitvijo PRVA Zdravje
Najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno zdravstveno storitev je določena glede na stopnjo nujnosti,
ki jo dodeli zdravnik, ki izda napotnico.
Nujna napotnica omogoči dostop do obravnave najpozneje v 24 urah po izdaji, zelo hitra napotnica pa v 14
dneh. Hitra napotnica to dobo podaljša na tri mesece, pri redni napotnici pa se čakanje na prvo obravnavo
podaljša na šest mesecev.
Podatki o dejanskih čakalnih dobah vseeno pričajo drugače. Čakalna doba se navadno določi na podlagi
trenutnih čakalnih vrst, a je ta lahko precej daljša. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je
največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, že pri stopnji
nujnosti »Zelo hitro«. Pri prvih pregledih, ki se jih spremlja na mesečni ravni, je 72 % storitev, kjer je
povprečna dolžina čakanja na termin obravnave daljša od dopustne meje, pri ostalih zdravstvenih storitvah
pa znaša ta delež 69 %.*
Najdaljša čakalna doba za imetnike zavarovanja PRVA Zdravje je 10 delovnih dni.
* Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Zagotavljamo vam hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev v
največ 10 delovnih dneh:
•

organizacija in plačilo stroškov specialističnih pregledov, diagnostično-terapevtskih postopkov ter
preiskav – na voljo tudi brez napotnice,

•

organizacija in plačilo ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi, kjer so na voljo trije
različni paketi z različnim števili posegov,

•

organizacija in plačilo storitev rehabilitacije, ki vključuje fizioterapijo, delovno terapijo ter protibolečinsko
terapijo.

Naša partnerska mreža znotraj zasebnih zdravstvenih ustanov združuje številne uveljavljene strokovnjake, ki
vam bodo zagotovili strokovne in celostne zdravstvene storitve na najvišji ravni. Celotna mreža izvajalcev je
objavljena na www.prva.si.

Dostop do zdravstvenih storitev 24 ur dnevno
Ko želite koristiti zavarovanje in se naročiti na zdravstveno storitev, preprosto pokličete naše
strokovnjake na telefonsko številko točke PRVA Zdravje 01 7 775 775. Točka je dostopna
24 ur na dan in skupaj z vami bomo pripravili načrt zdravljenja na vam najustreznejši način.

Komu je zavarovanje namenjeno?
Zavarovanje lahko sklenejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji od dopolnjenega 15. do 64.
leta starosti.
Kritji Specialisti in Rehabilitacija sta na voljo tudi za otroke od dopolnjenega 5. do 14. leta starosti.
Zavarovanje je sklenjeno za eno leto in se po preteku vsakega zavarovalnega leta samodejno podaljša do
zavarovančevega dopolnjenega 65. leta starosti. Ob prehodu zavarovanca v višji starostni razred se ob začetku
novega zavarovalnega leta višina premije za naslednja zavarovalna leta uskladi z veljavnim cenikom.

Specialisti
Kritje Specialisti vam pri novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah omogoča hiter dostop do pregleda
ter preiskav pri zdravniku specialistu, do katerega dostopate v največ 10 delovnih dneh, tudi brez napotnice
svojega osebnega zdravnika.

Izbirate lahko med številnimi specialističnimi zdravstvenimi storitvami
s kar 22 področij medicine:
•

Specialistični ambulantni pregledi z zdravstvenih področij abdominalne kirurgije, bolezni ožilja,
kardiologije,

gastroenterologije,

proktologije,

endokrinologije,

tireologije,

dermatovenerologije,

flebologije, angiologije, pulmologije, oftalmologije, ginekologije, otorinolaringologije, urologije, psihiatrije,
fiziatrije, ortopedije, bolezni dojk, nevrologije, plastične in rekonstrukcijske kirurgije ter radiologije.
•

Diagnostično-terapevtski postopki in posegi, kot so RTG, EKG, UZ, OCT, EMG, CT, CTA, MR, MRA,
polipektomija, blokada in drugi.

•

Laboratorijski pregledi, meritve in preiskave, kot so hemogram, preverjanje vrednosti krvnega sladkorja,
odvzem za 4-frakcijski lipidogram in drugi.

•

Dodatni preventivni diagnostični testi, kot so PAP-test za ženske (preventivna diagnostika predrakavih
sprememb), PSA-test za moške (preventivna diagnostika raka na prostati), merjenje gleženjskega indeksa
(preventivna diagnostika srčnega infarkta in možganske kapi) in preventivna fotopletizmografska preiskava
ven nog (preventivna diagnostika popuščanja venskih zaklopk).

•

Prvi in kontrolni pregled pri specialistu psihiatru.

Ker je mogoče v sodobni družbi čedalje pogosteje zaznati vse več psiholoških stisk posameznikov, kot so
izgorelost, depresija, anksioznost, pogosti strahovi ipd., so z zavarovanjem kriti tudi stroški pregledov pri
specialistu psihiatru. Dodatno se vsem zavarovancem PRVE prizna še 10-odstotni popust za vsako nadaljnje
psihoterapevtsko zdravljenje.

Izberite med paketoma:
Standard
Omogoča hiter dostop do zdravnika specialista in krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu ter zahtevnih
diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v zavarovalnem letu
izkoristi 3 obravnave, če pa v preteklem letu ni izkoristil nobene storitve iz zavarovanja, je v tekočem letu
opravičen do 4 obravnav.

V 10 DELOVNIH
DNEH OPRAVITE
SPECIALISTIČNE
STORITVE
ZBOLITE

POKLIČETE
ZDRAVNIKA

OBIŠČETE
ZDRAVNIKA

PRIDOBITE
NAPOTNICO

POKLIČETE TOČKO
PRVA ZDRAVJE

Nadstandard
Omogoča še hitrejši dostop do zdravnika specialista in kritje stroškov pregledov pri zdravniku specialistu,
zahtevnih diagnostičnih preiskav ter dodatnih preventivnih diagnostičnih preiskav pri izvajalcu specialističnih
zdravstvenih storitev tudi brez napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v zavarovalnem letu
izkoristi 4 obravnave. Tudi pri tem paketu potrebuje zavarovanec napotnico za diagnostične postopke, pri
katerih je izpostavljen dodatnemu sevanju, ki je človekovemu zdravju načeloma škodljivo (to so MR, MRA,
RTG, CT in CTA).
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PRVA ZDRAVJE

Pri paketu Standard mora zavarovanec za koriščenje zavarovanja pridobiti napotnico osebnega zdravnika. Ob izbiri paketa Nadstandard pa je
osnova za koriščenje zavarovanja utemeljena indikacija.

DODATNE UGODNOSTI za vse, ki boste sklenili
zavarovanje PRVA Zdravje
Z zavarovanjem PRVA Zdravje vam zagotavljamo tudi številne ugodnosti za storitve, ki jih
zavarovanje PRVA Zdravje ne vključuje:
• 10 % popusta na specialistične, rehabilitacijske in ostale zdravstvene storitve,
• 5 % popusta na ostale ambulantne operativne posege v enodnevni obravnavi,
• 10 % popusta na ostale, nezdravstvene storitve.

Podrobnosti in druge dodatne ugodnosti, ki jih bomo za svoje zavarovance nenehno
spreminjali ter dopolnjevali, preverite na spletni strani www.prva.si.

Operativni posegi
Kadar za zdravljenje novonastalih bolezni in nezgodnih telesnih poškodb hitro potrebujete operativni poseg, je
dobro imeti dostop do kakovostne kirurške obravnave, s katero boste poskrbeli za hitrejšo ozdravitev.
Vseh razsežnosti zdravstvenih težav se namreč ne zavedate, dokler kljub nujnosti operativnega posega
in bolečinam ne moremo skrajšati čakalne dobe v javnem zdravstvu. Pri nekaterih operativnih posegih je
okvirni rok čakanja na poseg lahko tudi več let. Druga možnost je, da se obrnete na zdravstvene ustanove, ki
operativne posege izvajajo samoplačniško in pri katerih je čakalna doba mnogo krajša. Ker stroški tovrstne
zdravstvene storitve hitro stane nekaj tisoč evrov ali celo več, lahko ta nujni izdatek precej negativno vpliva na
vaš osebni proračun.
S kritjem operativni posegi se vsem možnim težavam lahko izognete, saj omogoča hiter dostop, organizacijo
termina in plačilo ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi.

Zagotavljamo operativne posege z 10 različnih področij medicine:
Očesna kirurgija, otorinolaringologija, gastroenterologija, proktologije, abdominalna kirurgija, urologija, žilna
kirurgija, ortopedija, plastična in rekonstrukcijska kirurgija in ginekologija.
Izbirate lahko med dvema paketoma, ki se razlikujeta po višini letne zavarovalne vsote in naboru storitev:

• Srednji paket:
Letna zavarovalna vsota: 8.000 EUR
Nabor 53 različnih posegov/zdravstvenih storitev
V kombinaciji s kritjem Specialisti: 56 različnih posegov/zdravstvenih storitev

• Veliki paket:
Letna zavarovalna vsota: 30.000 EUR
Nabor 84 različnih posegov/zdravstvenih storitev
V kombinaciji s kritjem Specialisti: 87 različnih posegov/zdravstvenih storitev

Izbirate lahko med različnimi operativnimi posegi, kot so:
Operativni poseg sive mrene, operativni posegi oči z vstavitvijo različnih leč, laserski operativni poseg
solzevodov, ERCP z rentgenom in EPT, operacija hemoroidov, operacija kile, ESWL – izventelesno drobljenje
ledvičnih kamnov, laserska operacija krčnih žil, koronarografija, artroskopija kolena, rame, komolca, gležnja,
kolka, križnih vezi itd., operacija diskus hernije, rekonstrukcija ahilove tetive, operacija haluks valgus,
operacija sprožilnega prsta, operacija karpalnega kanala, izrez kožnih tvorb tudi z rekonstrukcijo, in mnogo
drugih operativnih posegov.

Dobro je vedeti, kaj se lahko pripeti vsakemu od nas
37-letna Špela iz Celja, ki je po poklicu vzgojiteljica, si je privoščila izlet po slovenskih planinah in nerodno
sestopila. Močni bolečini in oteklini najprej ni posvečala zadostne pozornosti, saj je mislila, da bo ob
takojšnjem počitku in hlajenju težava minila. Ko sta se bolečina in oteklina stopnjevali, se je odločila koleno
pokazati osebni zdravnici, ta pa jo je napotila k specialistu ortopedu. Po opravljenih diagnostičnih postopkih je
izvedela, da ima poškodovano sprednjo križno vez in da bi bil čim prej potreben operativni poseg artroskopije
kolenske križne vezi, ki mu mora slediti še rehabilitacija. S pridobljeno napotnico za artroskopski poseg se je
Špela vpisala v čakalno vrsto javnega zdravstvenega sistema. Presenečena je ugotovila, da mora v zdravstveni
ustanovi, ki je najbližje njenemu domu, na operacijo čakati 550 dni, v povprečju pa bi na poseg v zdravstvenih
ustanovah po Sloveniji morala čakati 247 dni.

Kakšne so Špeline možnosti?
Špela se je odločila operativni poseg opraviti na primorskem, kjer je čakalna doba 235 dni, kar pomeni, da
bo Špela prisiljena večino časa preživeti na bolniškem dopustu, to pa pomeni, da se bo tudi njen mesečni
prihodek zmanjšal. Da bi se izognila temu, se odloči, da poseg opravi samoplačniško. V samoplačniški
ambulanti ji ponudijo, da jo na operativni poseg naročijo čez 14 dni, vendar bo morala zanj odšteti kar 3.500
EUR. Po tehtnem razmisleku privoli, najame posojilo in se s tem odreče načrtovanim poletnim počitnicam.
Po operativnem posegu potrebuje rehabilitacijo, zato se odpravi k osebnemu zdravniku, kjer pridobi delovni
nalog za fizioterapijo. Izkaže se, da mora nanjo počakati še dva meseca. Ker si želi čim prej okrevati, se v
lastni režiji dogovori tudi za fizioterapijo, za kar odšteje dodatnih 800 evrov.

Kaj pa, če ima Špela že sklenjeno zavarovanje PRVA Zdravje?
Špela pokliče točko PRVA Zdravje, saj ima sklenjen paket kritij Specialisti – paket Nadstandard, Operativni
posegi – Srednji paket z letno zavarovalno vsoto 8.000 EUR in Rehabilitacije. Prijazni svetovalec Špeli čez
pet delovnih dni organizira termin pri specialistu ortopedu, ta pa jo napoti na potrebno diagnostiko, ki bo
pokazala razsežnosti težave. Po štirih delovnih dneh Špela pridobi vso potrebno zdravstveno dokumentacijo,
ki specialistu ortopedu omogoča postavitev diagnoze in določitev nadaljnje poti.
Specialist ortoped Špeli najprej pojasni stanje in nato še prednosti čimprejšnjega operativnega posega
artroskopsko rekonstrukcijo križne vezi. Na operacijo je naročena čez devet delovnih dni. Za celotno zdravljenje
je potrebovala samo 18 delovnih dni.
Zatem Špeli predpišejo še rehabilitacijo in po kontaktiranju točke PRVA Zdravje Špela začne fizioterapevtsko
obravnavo v štirih delovnih dneh.
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje in Portal eZdravje

Rehabilitacije
Rehabilitacija je celovit proces obnavljanja telesa po bolezni ali poškodbah, kjer se postopno vključujemo
nazaj v vsakodnevno življenje. Tako po poškodbi kot po bolezni, kirurškem posegu ali prometni nesreči si
namreč želimo čim hitrejšega okrevanja s čim manj bolečin.
Z namenom, da bi vaše okrevanje potekalo karseda uspešno, vam to kritje omogoča organizacijo termina
v največ 10 delovnih dneh in plačilo storitev rehabilitacije. Strokovno usposobljena ekipa terapevtov vam bo
preko kompleksnih procesov zdravljenja pomagala do lažje in hitrejše vključitve v življenje ter delo.

V sklopu zavarovalnega kritja lahko v enem zavarovalnem letu koristite 6 obravnav različnih
vrst rehabilitacije:
•

fizioterapija,

•

delovna terapija,

•

protibolečinska terapija.

Navedene vrste rehabilitacije pomenijo nadaljevanje specialistične obravnave. Do rehabilitacijske obravnave
se dostopa na podlagi delovnega naloga ali napotnice.

Fizioterapija
Fizioterapija je vrsta rehabilitacije, v sklopu katere se izvajajo metode in postopki, usmerjeni v vzpostavljanje
ter obnovitev optimalnih gibalnih funkcij oziroma izboljšanja kakovosti življenja. Obnavlja in zdravi področja
mišično-skeletnega sistema, lokomotornega aparata ter degenerativnih in drugih obolenj.

To zavarovalno kritje je namenjeno kritju stroškov fizioterapevtskih metod:
•

fizikalna diagnostika,

•

aktivno in pasivno razgibavanje,

•

masaže,

•

toplotno zdravljenje,

•

hidroterapija ali zdravljenje v vodi,

•

zdravljenje z električnimi tokovi,

•

mehanoterapija,

•

izdelava programa terapevtskih vaj,

•

drugo.

Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov, trajanje obravnave v obsegu kritja pa je predpisano na
delovnem nalogu (30, 45 ali 60 minut).

Delovna terapija
Cilj delovne terapije je povrnitev izgubljenih funkcij telesa posameznika, spodbuja tudi njegovo vključevanje
v vsakodnevna opravila in obvladovanje okolice. Razvija in izboljšuje sposobnosti, ki so pomembne za
samostojno, učinkovito ter varno obvladovanje osnovnih življenjskih aktivnosti.

To zavarovalno kritje je namenjeno kritju mišično skeletnega in nevrološkega področja.
Na voljo je 35 različnih postopkov 60-minutne delovne terapije, za katero je potrebna pridobitev delovnega
naloga.

Protibolečinska terapija
Življenje brez bolečine ni mogoče, vsekakor pa se nam z njo ni treba sprijazniti. Če traja bolečina dalj časa,
lahko povzroča trajno nespečnost in kronično utrujenost, vse skupaj pa nam onemogoča opravljanje domačih
ter službenih obveznosti.
S protibolečinsko terapijo, kot so npr. akupunktura, terapija z zdravili in elektro protibolečinska terapija, lahko
omilimo ter sčasoma tudi odpravimo bolečino, s čimer pozitivno vplivamo na kakovost svojega življenja.
Na voljo je 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za katero je potrebna pridobitev delovnega naloga
ali napotnice.

PRVA Zdravje za otroke
Z mislijo, da so otroci naše prvo in največje bogastvo, smo z veliko skrbnosti tudi za njih pripravili zdravstveno
zavarovanje PRVA Zdravje. Oblikovali smo paket kritij, s katerimi boste tudi za zdravje otrok lahko poskrbeli
v največji meri.

Z zdravstvenim zavarovanjem so kriti stroški:

• specialističnih ambulantnih pregledov z zdravstvenih področij
alergologije, abdominalne kirurgije, gastroenterologije, tireologije, dermatovenerologije, pulmologije,
oftalmologije, otorinolaringologije, urologije, psihiatrije, fiziatrije, ortopedije, plastične in rekonstrukcijske
kirurgije ter radiologije.

• diagnostično-terapevtskih postopkov in posegov,
kot so RTG, UZ, CT, CTA, MR, MRA, blokada ipd.,

• laboratorijskih pregledov, meritev in preiskav,
kot so hemogram, preverjanje vrednosti krvnega sladkorja, odvzem za 4-frakcijski lipidogram in drugi.

Zavarovanje je namenjeno otrokom od 5. do dopolnjenega 14. leta starosti.

Seznam vseh zdravstvenih storitev, ki jih vključuje zavarovanje, je naveden v zavarovalnih pogojih in v ceniku objavljenem na spletni strani
www.prva.si.
Tiskovina je tržno sporočilo. Pridružujemo si pravico do sprememb.
Za natančno razumevanje predstavljenega zavarovanja si pozorno preberite zavarovalne pogoje, ki vsebujejo popolno informacijo o
zavarovalnem produktu in zavarovalno ponudbo, ki jo prejmete ob sklenitvi zavarovanja.

Cenik
Mesečna premija za posamezno kritje v EUR
ZAVAROVANČEVA
DOPOLNJENA
STAROST

OPERATIVNI
POSEGI

OPERATIVNI
POSEGI

7,27

9,11

14,97

20,90

7,27

11,28

18,64

15,73

27,49

8,04

11,28

18,64

15,73

38,99

8,04

13,51

22,30

SPECIALISTI

SPECIALISTI

PAKET STANDARD

PAKET
NADSTANDARD

REHABILITACIJE

15 - 39 let

9,77

20,90

40 - 49 let

9,77

50 - 59 let
60 – 65 let

SREDNJI PAKET
ZV 8.000 €

VELIKI PAKET
ZV 30.000 €

Mesečna premija za kombinacijo dveh kritij v EUR
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OPERATIVNI
POSEGI
SREDNJI PAKET
ZV 8.000 €

OPERATIVNI
POSEGI

SREDNJI PAKET
ZV 8.000 €

OPERATIVNI
POSEGI

OPERATIVNI
POSEGI

15 - 39 let

16,33

27,84

21,10

33,70

40 - 49 let

18,12

30,01

24,17

37,37

50 - 59 let

24,09

36,61

30,14

43,96

60 – 65 let

25,93

50,33

33,09

59,12

SPECIALISTI

SPECIALISTI

OPERATIVNI
POSEGI

OPERATIVNI
POSEGI

ZAVAROVANČEVA
DOPOLNJENA
STAROST

ZAVAROVANČEVA
DOPOLNJENA
STAROST

PAKET STANDARD

PAKET
NADSTANDARD

VELIKI PAKET
ZV 30.000 €

SREDNJI PAKET
ZV 8.000 €

VELIKI PAKET
ZV 30.000 €

VELIKI PAKET
ZV 30.000 €

REHABILITACIJA REHABILITACIJA REHABILITACIJA REHABILITACIJA
15 - 39 let

14,76

26,00

13,73

18,50

40 - 49 let

14,76

26,00

15,52

21,57

50 - 59 let

21,33

33,36

16,12

22,18

60 – 65 let

21,33

44,86

17,97

25,13

KRITJE 1

KRITJE 2

KRITJE 1
KRITJE 2

Mesečna premija za kombinacijo treh kritij v EUR
SPECIALISTI

PAKET STANDARD

PAKET
NADSTANDARD

SPECIALISTI

PAKET STANDARD

SPECIALISTI

OPERATIVNI
POSEGI

OPERATIVNI
POSEGI

OPERATIVNI
POSEGI

OPERATIVNI
POSEGI

SPECIALISTI

ZAVAROVANČEVA
DOPOLNJENA
STAROST

SREDNJI PAKET
ZV 8.000 €

VELIKI PAKET
ZV 30.000 €

SREDNJI PAKET
ZV 8.000 €

PAKET
NADSTANDARD

VELIKI PAKET
ZV 30.000 €

REHABILITACIJA REHABILITACIJA REHABILITACIJA REHABILITACIJA
15 - 39 let

18,66

22,35

32,94

38,80

40 - 49 let

20,07

24,82

35,11

42,47

50 - 59 let

26,48

31,24

42,48

49,83

60 – 65 let

27,95

33,48

56,20

64,99

PRVA Zdravje za otroke: mesečna premija v EUR
SPECIALISTI

OTROKOVA
STAROST

PAKET STANDARD

5 - 14 let

11,71

KOMBINACIJA

REHABILITACIJA

SPECIALISTI STANDARD
IN REHABILITACIJA

7,27

16,70

Cene premij so v evrih in že vključujejo 8,5 % DPZP. ZV pomeni letno zavarovalno vsoto.

KRITJE 1

KRITJE 2
KRITJE 3

Prva osebna zavarovalnica, d. d.
Fajfarjeva ulica 33
1000 Ljubljana
Z veseljem vas pričakujemo – kontaktirajte nas:
080 88 08
info@prva.si
www.prva.si

Izdala: Prva osebna zavarovalnica, d. d.
Fotografije: Shutterstock
Junij 2020

