
PRVA 
Zdravje
Dodatno zdravstveno zavarovanje, ki vam omogoča 
hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev  
v zasebnem sektorju

97% 
uporabnikov bi 
to zavarovanje 

priporočilo 
prijatelju



Postavite zdravje na prvo mesto
Ko nas doletijo zdravstvene težave, je ključen dejavnik za uspešno ozdravitev čas. Ob dolgih 
čakalnih vrstah v javnem zdravstvenem sistemu se utegnejo pojaviti dodatni zdravstveni zapleti. 

Sedaj lahko to, da bi se vam zdravstveno stanje poslabšalo zaradi predolgega čakanja, 
preprečite. Dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje vam ob novonastali bolezni 
ali poškodbi zagotavlja hiter dostop do diagnoze in zdravljenja v izključno zasebnih 
zdravstvenih ustanovah.

V povprečno 5 delovnih dneh  
do diagnoze in zdravljenja
Zavarovanje PRVA Zdravje lahko v celoti prilagodite svojim potrebam po zdravstveni 
varnosti. Izbirate lahko med  enim zavarovalnim kritjem ali  kombinacijo več zavarovalnih 
kritij, s čimer boste svojemu zdravju zagotovili prednost. Na zdravstvene storitve se boste 
lahko naročili 24/7, vse dni v letu, obenem pa je povprečna čakalna doba le 5 delovnih dni.

• SPECIALISTI IN ZDRAVILA: organizacija in plačilo stroškov specialističnih pregledov, 
diagnostično-terapevtskih postopkov ter preiskav; plačilo stroškov zdravil, predpisanih 
na beli recept (do 250 EUR letno).

• OPERATIVNI POSEGI: organizacija in plačilo stroškov operativnih posegov v enodnevni 
obravnavi, kjer lahko posameznik izbira med dvema zavarovalnima vsotama z različnim 
obsegom storitev.

• REHABILITACIJE: organizacija in plačilo stroškov rehabilitacij, ki vključuje fizioterapijo, 
delovno terapijo ter protibolečinsko terapijo, tudi z možnostjo izvedbe akupunkture. 

• DRUGO ZDRAVNIŠKO MNENJE: organizacija in plačilo pridobitve drugega 
zdravniškega mnenja. Pridobitev čim več kakovostnih informacij o vašem 
zdravstvenem stanju lahko izboljša potek vašega zdravljenja in lajša težke 
trenutke, ko se soočate z diagnozo ter zdravljenjem. 

 Mnenje bodo za vas pripravili v družbi MediGuide International LLC v 
sodelovanju s timom neodvisnih svetovno priznanih strokovnjakov iz 
vodilnih zdravstvenih ustanov po celem svetu. 

26 
področij medicine v izključno zasebnih 
zdravstvenih ustanovah po Sloveniji

80 
zasebnih zdravstvenih ustanov, 
med katerimi lahko izberete sami.

Razvejana mreža več kotPokrivamo kar

Tudi za otroke
Posebej skrbno smo oblikovali tudi zavarovalna kritja, s katerimi boste v največji meri 
poskrbeli za zdravje vaših otrok od 5. do dopolnjenega 14. leta starosti.

že od 

3,24 EUR



Paket PRVA Zdravje NADSTANDARD 

Paket PRVA Zdravje NADSTANDARD je namenjen vsem, ki si želite v 
primeru novonastale bolezni ali poškodbe dodatno skrajšati pot vašega 
zdravljenja, znižati nezaželeni stres in možnost razvoja kroničnih 
bolezni. Hitreje se boste lahko vrnili k vsakodnevnim aktivnostim, 
krajša bolniška odsotnost pa pomeni tudi manjši izpad dohodka. 

Paket vključuje 3 ali 4 zavarovalna kritja: Specialisti Nadstandard in 
zdravila, Rehabilitacije, Operativni posegi ter Drugo zdravniško mnenje. 

Ključne prednosti paketa: 
• brez napotnice boste dostopali do zdravstvenih storitev še hitreje*, 
• možni dodatni preventivni pregledi in diagnostični testi,
• ugodnejša cena.

Sklenitev paketa priporočamo vsem, ki si želite hitrejše in celovite zdravstvene 
obravnave.
*Napotnico je potrebno pridobiti le za storitve s področja radiologije.

310 
uveljavljenih strokovnjakov z najnovejšo 
medicinsko opremo in metodologijo

  
Več kot

5 

Paket 
se splača:  

že od 
24,13 EUR

delovnih dni, 10 delovnih dni pa je 
zagotovljen najdaljši čas čakanja

Povprečna čakalna doba je



Živite zdravo, ravnajte odgovorno!  
Za ostalo poskrbimo mi.

Vaše zadovoljstvo  
je na prvem mestu
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Prva pri življenjskih odločitvah vedno_prva

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.
Prva osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, matična številka: 2295431, ID za DDV: SI86404024; registrirana pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 05.07.2007, št. vl. 1/46967/00, osnovni kapital 13.100.000,00 EUR

Postanimo povezani: Prva pri življenjskih odločitvah

Brezskrbno do 
zdravstvenih storitev 
24/7, vse dni v letu

Za koriščenje zavarovanja 
in naročanje na zdravstvene 
storitve boste preprosto 
poklicali  asistenčni center  
Točka PRVA Zdravje. 
Na 24 ur dnevno dosegljivi 
telefonski številki bomo 
pripravili načrt zdravljenja 
na vam najustreznejši 
način in v ustrezni 
zdravstveni ustanovi znotraj 
naše zdravstvene mreže.

Sami izbirate 
način sklenitve

Zavarovanje lahko 
sklenete hitro in enostavno 
na zdravje.prva.si. Za 
bolj osebni pristop so 
vam na voljo naši izkušeni 
svetovalci. Zavarovanje 
boste uredili skupaj 
na želeni lokaciji ali na 
daljavo. V primeru vprašanj 
ali za naročilo svetovalca 
nas kontaktirajte na 080 
88 08 ali preko info@prva.
si.

Brezplačni telefonski 
nasveti

Danes je še posebej 
pomembno, da pravočasno 
dobimo odgovore na 
vprašanja o našem 
zdravstvenem stanju,  
zato vsem  zavarovancem 
omogočamo tudi brezplačen 
telefonski nasvet zdravnikov 
družinske medicine,  
24 ur dnevno.

99,5 % 
uporabnikov je 

mnenja, da so storitve 
Točke PRVA Zdravje 

izpolnile njihova 
pričakovanja


