PRAVILA IN POGOJI KORIŠČENJA BONA UGODNOSTI
1. Kdo lahko koristi bon?
Bon ugodnosti v vrednosti 200,00 EUR (v nadaljevanju: bon) lahko koristijo vsi zavarovanci,
ki imajo oziroma bodo do 30. 9. 2019 pri Vzajemni, d.v.z., sklenili zavarovanje Dental (v
nadaljevanju: zavarovanci).
2. Kdaj lahko koristim bon?
Bon se lahko koristi do 30. 9. 2020, pri čemer se kot koriščenje upošteva datum začetka
zdravljenja.
3. Kje lahko koristim bon?
Bon se lahko koristi izključno pri pogodbenih izvajalcih Ars Salutaris Adriatic, d.o.o., Mala
ulica 3, Ljubljana ali Ars Salutaris, d.o.o., Otona Župančiča 16, Zagreb (v nadaljevanju:
pogodbeni izvajalci).
4. Kako lahko koristim bon?
Za koriščenje bona (termin in informacije) mora zavarovanec poklicati na brezplačno
telefonsko številko Vzajemne, d.v.z., 080 20 60. Zavarovanec lahko bon koristi s predložitvijo
le-tega pogodbenemu izvajalcu.
Zavarovanec lahko bon koristi ob koriščenju samoplačniških zobozdravstvenih storitev
(storitve, ki niso predmet zavarovanja Dental), katerih skupna vrednost z upoštevanim
popustom znaša 1.000,00 EUR ali več (v nadaljevanju: zobozdravstvene storitve). Celotni
strošek zobozdravstvenih storitev pri pogodbenem izvajalcu se tako zmanjša za znesek
200,00 EUR. Navedeni znesek se upošteva, ko zavarovanec plača celotni strošek
zobozdravstvenih storitev oziroma (v primeru večkratnih/obročnih plačil), ko zavarovanec že
plača 800,00 EUR stroška od celotnega stroška zobozdravstvenih storitev.
Bon je treba unovčiti naenkrat. Bon se lahko koristi samo enkrat in pod pogojem, da ima
zavarovanec na dan koriščenja bona sklenjeno zavarovanje Dental. Bona ni možno koristiti
za zobozdravstvene storitve, ki se že izvajajo. Bona ni možno zamenjati za gotovino.
5. Podpora
Vzajemna, d.v.z., zagotavlja podporo in pomoč pri koriščenju bona na brezplačni telefonski
številki 080 20 60 (pon – pet: med 7.00 in 21.00; sob., ned., prazniki med 9.00 in 19.00) in na
elektronskem naslovu info@vzajemna.si.
Odgovornost iz naslova izvedbe zobozdravstvenih storitev v celoti nosijo pogodbeni izvajalci.
6. Spremembe pravil in pogojev
Pravila in pogoji koriščenja bona se lahko spremenijo, če to zahtevajo vzroki tehnične,
komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo objavljena na
spletni strani www.vzajemna.si/bonugodnosti oziroma s spremembo teh pogojev.
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