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Postavite zdravje v vašem podjetju  
na prvo mesto 
Ko nas doletijo zdravstvene težave, je ključen dejavnik za uspešno ozdravitev čas. Ob dolgih čakalnih vrstah ali 
celo nedostopnosti zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu, se utegnejo pojaviti nezaželeni dodatni 
zdravstveni zapleti. Zagotovite zaposlenim hiter povratek na delovno mesto.

Ker sta dobro počutje in zdravje najpomembnejša dejavnika za uspešno delo, je najboljša rešitev za tovrstne 
težave prav kolektivno dodatno zdravstveno zavarovanje. Z zavarovanjem, sklenjenem po meri vašega podjetja, 
boste svojim zaposlenim v primeru novonastale bolezni ali poškodbe zagotovili hiter dostop do kakovostnih 
zdravstvenih storitev v zasebnih zdravstvenih ustanovah in s tem tudi hitrejšo vrnitev na delovno mesto.

Zakaj se sklenitev kolektivnega zavarovanja splača?
• Hitrejša vrnitev zaposlenih na delovno mesto pomeni krajši čas bolniške odsotnosti. Znižajte stroške bolniških 

nadomestil, istočasno pa se vam ne bo potrebno ukvarjati z iskanjem in rekrutiranjem dodatnih zaposlenih.

• Zaradi dodatne varnosti, tudi v primeru zdravstvenih težav, bodo vaši zaposleni bolj zadovoljni.

• Zaradi manjše obremenjenosti z zdravstvenimi težavami bodo vaši zaposleni bolj učinkoviti.

• Vsebino zavarovanja lahko prilagodimo vašim potrebam in potrebam vaših zaposlenih.

26 
področij medicine v izključno 
zasebnih zdravstvenih 
ustanovah po Sloveniji

80 
zasebnih zdravstvenih 
ustanov, med katerimi 
lahko izberete sami.

310 
uveljavljenih strokovnjakov 
z najnovejšo medicinsko 
opremo in metodologijo

Razvejana mreža več kot Več kotPokrivamo kar



Zagotovite svojim zaposlenim prednosti: 
•  celostna obravnava zdravstvenega problema

•  načrt zdravljenja po meri in osebna obravnava pri specialistih

•  hitrejše zdravljenje zniža nezaželeni stres in možnost razvoja kroničnih bolezni

•  brezplačni nasvet zdravnika splošne medicine 24/7, vse dni v letu

•  mogoča je hitrejša vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim in delu

•  dodatna zdravstvena in finančna varnost

•  krajša bolniška odsotnost pomeni manjši izpad dohodka

•  enostavno uveljavljanje in pregled koriščenja zdravstvenih storitev

•  naročanje na zdravstvene storitve 24/7, vse dni v letu

•  zavarujejo se lahko tudi ožji družinski člani zaposlenega

•  v primeru nezgode je možnost koriščenja takoj po sklenitvi, v drugih primerih pa že po dveh mesecih.

97% 
uporabnikov 

bi zavarovanje 
priporočilo  

bližnjim
24/7 
vse dni v letu možno 
naročanje na zdravstvene 
storitve

5 
delovnih dni, 10 delovnih dni 
pa je zagotovljen najdaljši čas 
čakanja

Povprečna čakalna doba je

V povprečno 5 delovnih dneh do zdravstvenih storitev*
Podjetjem omogočamo izbiro zavarovalnega kritja ali kombinacije kritij, s čimer boste zdravju in boljšemu 
splošnemu počutju vaših zaposlenih dali dodatno vrednost, kar predstavlja tudi vašo konkurenčno prednost.

• SPECIALISTI: organizacija in plačilo stroškov specialističnih pregledov, diagnostično-terapevtskih postopkov 
ter preiskav.

• SPECIALISTI nadstandard: poleg storitev zavarovalnega kritja Specialisti omogoča plačilo preventivnih 
pregledov. Do storitev se lahko dostopa tudi brez napotnice.

• ZDRAVILA: plačilo stroškov zdravil, predpisanih na beli recept (do 250 EUR letno), ki so zavarovancu 
predpisana ob izvedbi obravnave.

• OPERATIVNI POSEGI: organizacija in plačilo stroškov operativnih posegov v enodnevni obravnavi, kjer lahko 
izbirate med tremi paketi z različnim obsegom storitev in zavarovalnimi vsotami.

• REHABILITACIJE: organizacija in plačilo stroškov rehabilitacije, 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 zdravstvenem stanju zavarovanca lahko izboljša potek zdravljenja in lajša težke 
trenutke, soočanje z diagnozo ter zdravljenjem.

 Drugo zdravniško mnenje bodo pripravili v družbi MediGuide International LLC, 
v sodelovanju s timom neodvisnih svetovno priznanih strokovnjakov iz vodilnih 
zdravstvenih ustanov po celem svetu. 

Za koriščenje zavarovanja in naročanje na zdravstvene storitve naši zavarovanci preprosto pokličejo 24/7, vse dni v 
tednu dosegljiv asistenčni center Točka PRVA Zdravje, kjer pripravimo načrt zdravljenja na vam prikladen način in 
ustreznih zdravstvenih ustanovah znotraj zdravstvene mreže PRVA.

*Zagotovljena najdaljša čakalna doba na zdravstveno storitev je 10 delovnih dni.



Ugodnejši pogoji ob sklenitvi 
kolektivnega zavarovanja 
• Izbira zavarovalnih kritij, obseg števila zdravstvenih obravnav pri specialistih in višina zavarovalne vsote 

pri operativnih posegih, so v celoti prilagojene potrebam vašega podjetja. 
 Sklenete lahko različne kombinacije zavarovalnih kritij glede na kadrovske cilje po posameznih segmentih 

zaposlenih.

• Ugodnejša cena za kombinacijo več zavarovalnih kritij.

• Enotna višina premije za vse zaposlene.

• Zavarovanje velja za zaposlene in njihove družinske člane, ki se lahko zavarujejo  
od 5. do 68. leta.

• Zavarujejo se lahko tudi zaposleni, ki so ob sklenitvi kolektivnega zavarovanja pri 
zavarovalcu zaposleni za vsaj polovični delovni čas.

• Zagotavljamo vam kakovostno uporabniško izkušnjo: poleg asistenčnega centra 
Točka PRVA Zdravje, spletni portal moja PRVA zavarovancem omogoča pregled nad 
koriščenjem zdravstvenih storitev in dostop do vseh potrebnih informacij - kjerkoli in 
kadarkoli. 

Izdala: Prva osebna zavarovalnica, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, Fotografije: Shutterstock, Avgust 2021

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

Za ponudbo in vsa dodatna pojasnila  
so vam na voljo naši strokovnjaki.
080 88 08   •   info@prva.si

Ključni zaposleni so ključ za uspeh 
podjetja. Za nagrado in motivacijo  
jim lahko ponudite nekaj več.   

99,5% 
uporabnikov je  

mnenja, da so storitve 
Točke PRVA Zdravje 

izpolnile njihova  
pričakovanja 

S sklenitvijo kombinacije več zavarovalnih kritij PRVA Zdravje lahko določenemu segmentu 
zaposlenih, ki predstavljajo vaš ključni kader, v primeru novonastale bolezni ali poškodbe 
zagotovite še hitrejšo in še bolj celovito zdravstveno obravnavo. Omogočite jim lahko dostop do 
zdravstvenih storitev tudi brez napotnice.

To lahko hkrati pripomore k njihovi hitrejši vrnitvi na delovno mesto, obenem pa predstavlja 
učinkovit in sodoben način nagrajevanja ter motiviranja.


