Pravila pridobitve in unovčenja bona »Vitalnost in zdravje« v akciji »Vitalnost
in zdravje«
Bon »Vitalnost in zdravje« lahko koristi stranka, ki ga je pridobila v okviru akcije
»Vitalnost in zdravje« zavarovalnice Adriatic Slovenica d. d. (v nadaljevanju AS) pod
pogoji, določenimi s temi pravili.
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NAČIN PRIDOBITVE BONA »VITALNOST IN ZDRAVJE«?
Z bonom »Vitalnost in zdravje« nagrajujemo stranke izmed vseh AS strank, ki na
dan 31. 1. 2017 izpolnjujejo naslednje pogoje:
Stranka, ki ima v času trajanja akcije pri AS-u sklenjeno:
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: DZZ),
- avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila (v nadaljevanju: ZMV),
- stanovanjsko zavarovanje Dom AS in
- življenjsko zavarovanje.
Obvestilo stranki, ki izpolnjuje zgornje pogoje, bomo stranki posredovali preko
e-sporočila ali poštne pošiljke.
UGODNOST, KI JO PRINAŠA BON »VITALNOST IN ZDRAVJE«
Bon »Vitalnost in zdravje« je možno koristiti za zdravstveno storitev pri pogodbenih
izvajalcih AS-a. Seznam pogodbenih izvajalcev z vrsto zdravstvene storitve in
lokacijo izvajanja storitve se nahaja v nadaljevanju tega dokumenta.
AS podeljuje ugodnost izbranim strankam, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 1, vrednost
posamezne ugodnosti oziroma zdravstvene storitve pa ne presega 40 EUR.
UNOVČENJE UGODNOSTI
Bon »Vitalnost in zdravje« stranka unovči v Centru Zdravje AS, ki je na voljo na
brezplačni telefonski številki 080 81 10 ali zdravje@as.si. Center Zdravje AS
preveri upravičenost stranke do koriščenja bona in se dogovori za datum ter tip
izbrane zdravstvene storitve pri enemu od pogodbenih izvajalcev AS-a.
Ugodnost za zdravstveno storitev se šteje kot unovčena tudi v primeru, če je
stranka termin za specialistični pregled rezervirala, vendar ni prišla ali ni odpovedala
termina pri izvajalcu vsaj 48 ur pred dogovorjenim datumom.
Bon v okviru te akcije je možno unovčiti do 31. 12. 2017.
OSTALI POGOJI KORIŠČENJA BONA »VITALNOST IN ZDRAVJE«
Bon »Vitalnost in zdravje« lahko koristi izbrana stranka (prejemnik bona), čigar
ime je napisano na bonu. Bon ni prenosljiv in je namenjen le fizičnim osebam
(vključno samostojnim podjetnikom).
Vrednost bona »Vitalnost in zdravje« ni izplačljiva ali zamenljiva za drugo ugodnost.
VELJAVNOST PRAVIL
Pravila veljajo od 1. 2. 2017 do vključno 31. 12. 2017.
Vse predstavljene ugodnosti iz te akcije so unovčljive do 31. 12. 2017.

Lokacija opravljanja
zdravstvene storitve

Vrsta zdravstvene storitve

Izvajalec zdravstvene
storitve

KOPER,
Bisturmed,
Šmarska cesta 5 B

Specialistični ortopedski
pregled

Mag. Bogdan Ambrožič,
dr.med., specialist
ortopedske kirurgije

KOPER,
Studio Maja,
Ferrarska 8

Manualna fizioterapevtska
obravnava - 45 min

Maja Fortunat, dipl.fiziot.

KOPER,
Bisturmed,
Šmarska cesta 5 B

Manualna fizioterapevtska
obravnava - 45 min

Tanja Kocjančič, dipl.fiziot.
Nataša Bertok, dipl.fiziot.
Anja Barič, dipl.fizot

NOVA GORICA
Medicinski center Medartis,
Ulica Gradnikove brigade 63

Specialistični pregled
krčnih žil z UZ ven nog

Tamara Klarić, dr.med.,
specialistka splošne
kirurgije

LJUBLJANA,
Zdravje AS,
Vojkova 48

Specialistični ortopedski
pregled

Dr. Matevž Gorenšek, dr.
med., specialist ortopedske
kirurgije

LJUBLJANA,
Zdravje AS,
Vojkova 48

Specialistični pregled
krčnih žil z UZ ven nog

Tamara Klarić, dr.med.,
specialistka splošne
kirurgije

LJUBLJANA,
Zdravje AS,
Vojkova 48

Manualna fizioterapevtska
obravnava - 45 min

Jure Bornšek, dipl.fiziot.
Peter Hribar, dipl.fiziot.

LJUBLJANA,
Zdravje AS,
Vojkova 48

UZ-Doppler vratnega ožilja

Doc. dr. Uroš Kovačič, dr.
med., specialist interne
medicine

LJUBLJANA,
ZVD,
Chengdujska cesta 25,
Ljubljana-Polje

Laboratorijske preiskave
krvi in urina

ZVD, Zavod za varstvo pri
delu

LJUBLJANA,
ZVD,
Chengdujska cesta 25,
Ljubljana-Polje

Merjenje kostne gostote

Davor Romih dr.med.,
specialist medicine dela,
prometa in športa

LESCE
Althea,
Železniška 5

Manualna fizioterapevtska
obravnava - 45 min

Nace Gartner, dipl.fiziot.
Maša Štrukelj, dipl.fiziot.

ZREČE
Terme Zreče,
Cesta na Roglo 15

Manualna fizioterapevtska
obravnava - 45 min

Katarina Skaza, dipl.fiziot.
Alen Zelič, dipl.fiziot.
Klavdija Smole, dipl.fizot.
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