Spoštovana podjetnica !
Vsak poslovni uspeh je posledica tako poslovne, kot tudi osebne vizije posameznika. Če podjetnik nima
vizije se vanj naseli negotovost, neodločnost in nestabilnost.
So pa situacije, ki se pojavijo neodvisno in nenadzorovano. A tudi v takih situacijah lahko enako, kot v
delovnem okolju delujemo učinkovito. Smo pripravljeni?
Nenačrtovana bolezen še tako popolno vizijo upočasni. Pa naj se zgodi doma ali v tujini.
Mi vam omogočamo slediti lastni viziji in nič ne prepuščamo naključju.
• Če do nenačrtovane nezgode ali bolezni
pride v tujini, organizacijo, stroške zdravljenja in
prevoz uredimo mi. Vi se posvetite le čim hitrejšem
okrevanju.
• Če do nenačrtovane težje bolezni pride
doma, vam uredimo in plačamo hiter dostop
do specialistov in operativnih posegov
doma ali v tujini ter izplačamo zavarovalnino,
ki vam omogoča spustiti se v proces zdravljenja
brez finančnih obremenitev.

BREZSKRBEN VSAKDAN …
Ana je 39-letna poslovna ženska, ki veliko časa preživi na telefonu in v avtu. Uživa v hitrem ritmu življenja,
ki ji ga omogoča služba vodje prodaje v večjem mednarodnem podjetju. S partnerjem sta po zadnjem
skupnem projektu selitve v večje stanovanje sedaj končno začela načrtovati že dolgo prepotreben daljši
oddih v Aziji.

… KO SE VSE SPREMENI
Ano je, kot še 4.000 drugih Slovencev vsako leto, presenetil srčni infarkt, prvi najpogostejši vzrok
smrti pri nas.*
*podatki Inštituta za varovanje zdravja RS in Statističnega urada RS 2012.

VSE BO ŠE DOBRO …
Diagnoza katere izmed težkih bolezni lahko pomeni šok za bolnika, ko mu je le ta predstavljena, prav tako
za njegove bližnje. Sodobna medicina in pristopi k zdravljenju pa omogočajo, da vse več ljudi preživi tudi
težje bolezni, kot so rak, srčni infarkt ali druge.

… SAJ VAM STOJIMO OB STRANI
Zavarovalnica Vzajemna vam ponuja prvo pravo zdravstveno zavarovanje za težje bolezni v Sloveniji
in vam omogoča zavarovalno zaščito v primeru, ko vas doleti ena izmed 21 najpogostejših težjih
bolezni.
Če v prihodnje ne želite prejemati obvestil o naši ponudbi, vas prosimo, da kadarkoli pisno, preko elektronske pošte ali na kakršen koli drug način zahtevate,
da upravljavec vaše osebne podatke preneha uporabljati za namen neposrednega trženja. V 15 dneh po prejemu zahteve bo upravljavec ustrezno preprečil
uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem pisno obvestil v nadaljnjih 5 dneh. Stroške vseh dejanj upravljavca v zvezi z
vašo zahtevo krije upravljavec.

NE ČAKAJTE, IZBERITE.
Zdravstveno zavarovanje, ki je namenjeno kritju stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev, kot so stroški
specialističnih pregledov, operativnih posegov in podobno. Brezplačna asistenca zavarovalnice pri Zdravstveni
polici vam zagotavlja lažji in hitrejši dostop do storitev, izbrana kritja pa vam omogočajo, da obvarujete svoje
zdravje in poskrbite za socialno varnost vas in vaše družine.
Zdravstvena polica vam pomaga pri ustvarjanju vaše HIŠE ZDRAVJA
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OPERATIVNI
POSEGI

Več kot 850
operativnih posegov
doma in v tujini,
 odatno izplačilo za
d
bivanje v bolnišnici,
izplačilo tudi za
operativni
poseg, opravljen v
javni mreži.

OPCIJA ZA OTROKE
 perativni posegi,
o
drugo mnenje,
Paket plus.
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OSNOVNE ASISTENČNE STORITVE

Uspeh je posledica hitrega in učinkovitega odzivanja na nenačrtovane dogodke. In ravno to vam omogoča
Vzajemna, kjer se zavedamo, da je učinkovitost temelj uspeha.
Za podrobnejšo predstavitev produktov Tujina, Težje bolezni, Zdravstvena polica ter preostalih iz naše
ponudbe, se pozanimajte na promocijskem prostoru Vzajemne.
Za vas smo dosegljivi tudi na tel. številkah: 031 698 868 (Darja Šporar Oblak);
031 698 877 (Matija Bartol) ali 051 349 063 (Matija Štimec).
					

Tudi mi verjamemo v moč povezovanja ...

