
Dejavniki trajnosti v produktih zavarovalnice Vzajemna, d.v.z.:
Vzajemna presoja trajnostni vpliv zavarovalnih produktov na okolje (E), družbo (S) ali zadeve v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem 
človekovih pravic ipd. (G). Vzajemna je tako v postopku ocenjevanja vseh produktov in vsakega produkta ločeno prepoznala naslednje 
dejavnike trajnosti:

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 080 20 60, ID za DDV Vzajemne: SI87984385, Matična št.: 1430521
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 1/32396/00
Osnovni kapital: 3.138.040,39 EUR, Št. transakcijskega računa: SI56 0310 0100 1698 245
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ESG 
kategorija Dejavniki trajnosti Zavarovalni

produkt*

Družbene zadeve 
(družbeni vpliv)

Večja socialna varnost
Zavarovalni produkti, ki s kritjem stroškov zdravstvenih storitev, omogočajo 
hitrejšo vrnitev zavarovanca v družinsko, družbeno, vzgojno-izobraževalno 
in delovno okolje. Omogočamo, da zavarovanci hitreje pridejo do 
diagnoze in z našimi storitvami dostopajo do ustrezne zdravstvene 
obravnave. Poskrbimo za celostno zdravstveno oskrbo zavarovanca 
in mu omogočimo hitrejšo vrnitev v družbeno okolje in boljšo kakovost 
življenja, kot jo je poznal pred nastopom kritičnih dogodkov, zaradi katerih 
je potreboval našo pomoč. V kolikor zavarovanec zboli zaradi posledic 
okužbe s povzročiteljem epidemije / pandemije, z izplačilom zavarovalne 
vsote zavarovancu olajšamo izpad osebnega dohodka, izplačilo lahko 
nameni za hitrejšo rehabilitacijo.

ZP
ZSSE
TAS
TBE
ZPDM
EZDR
NE
NST
COV
ZDRAVILA

Večja finančna zaščita
Zavarovalni produkti, ki s finančnimi nadomestili omogočajo hitrejšo 
vrnitev v družbeno okolje in boljšo kakovost življenja v primeru nastopa 
težje bolezni, poškodbe, invalidnosti ipd.
Zavarovancu in njegovi družini, s finančnim izplačilom nadomestimo izpad 
dohodka za čas bolniške odsotnosti, nudimo možnost koriščenja boljših 
zdravstvenih storitev, nakup samoplačniških zdravil, obiska fizioterapije, 
operativnih posegov, preureditev življenjskega prostora, oskrba na domu, 
ipd., do katerih bi sicer čakali dlje časa, kar bi čas zdravljenja in vključitev 
v vsakdanje življenje neprimerno podaljšalo.

TAS
KNZ
INZ
ZOT
DNZ
NST
PD
TBE
COV

Večja dostopnost do zdravstvenih storitev
Zagotavljamo asistenčne storitve informiranja, organiziramo in naročamo 
na potrebne zdravstvene storitve. Omogočamo posvet z zdravnikom na 
daljavo - Dr. Posvet, E-zdravnik. Naši zavarovalni produkti omogočajo 
hitrejši dostop do zdravstvenih storitev, hitri dostop do drugega mnenja, 
operativnih posegov, pomoči na domu, nakup zdravil ter zobozdravstvenih 
storitev, uredimo psihološko pomoč, dostop do različnih zdravstvenih 
storitev, od specialistično ambulantnih storitev, zagotavljanje brezplačne 
vodene zdravstvene asistence zavarovalnice, celostno zdravstveno oskrbo 
zavarovanca, ipd.

ZP
KZP
ZSSE
ZPDM
DENT
PD
EZDR

Krepitev socialne vključenosti posebnih skupin prebivalstva 
Boljša kakovost življenja občutljivejših skupin, s pripravo zavarovalnih 
produktov, ki so prilagojeni in cenovno dostopni potrebam mladih do 18. 
let in starejšim od 65 let dalje. Na tak način so lažje dostopni skupinam 
zavarovancev, ki jih posebej obravnavamo.

PD
RAK
TAS
ZSSE
ZOT
NST



Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 080 20 60, ID za DDV Vzajemne: SI87984385, Matična št.: 1430521
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Okoljske zadeve 
(vpliv na okolje)

Zmanjšanje onesnaževanja in drugih negativnih vplivov na okolje
Omogočamo brezpapirno poslovanje, poslovanje na daljavo (sklepanje 
zavarovanja z oddaljenim podpisom, e-vročanje dokumentacije, e-prijava 
škode ...). 
Izvajamo storitve na daljavo, ki jo lahko naši zavarovanci opravijo iz udobja 
svojega  doma: Dr. Posvet, E-zdravnik. S temi storitvami zavarovancu 
prihranimo čas, ki bi ga potrebovali za prihod / odhod na fizični pregled pri 
zdravniku v zdravstveni ustanovi.

ZP
EZDR
TBE
PD
RAK
TAS
ZPDM
ZSSE
NE
ZOT
NST
DENT
COV

Zadeve v zvezi 
z zaposlenimi, 
spoštovanjem 
človekovih 
pravic, bojem 
proti korupciji 
in proti 
podkupovanju. 

Spodbuda delodajalcem v skrbi za varnost in preventivo zaposlenih
Nudimo kolektivna zavarovanja za zaposlene in družinske člane z ugodno 
premijo. Premija je lahko plačana s strani delodajalca, kar predstavlja 
boniteto za delodajalca in delavca. Zavarovanja pomenijo zaščito delavcev 
in hitrejšo ponovno vključenost v delovni proces, za vse vrste poklicev 
– tudi delavce, ki opravljajo nevarne poklice. S sklenitvijo zavarovanja 
delodajalec izkaže skrb in spoštovanje delavcu, zaposleni pa se še bolj 
poveže s podjetjem.
Zavarovalni produkti zagotavljajo tudi finančno varnost v primeru nezgode 
za zavarovanca in vso zavarovančevo družino.

KNZ
KZP
KTB
TAS
NST
ZPDM
KZD
EZDR
PD

*Produkt
Zavarovanje za težje bolezni - TBE
Kolektivno zavarovanje težjih bolezni - KTB
Zavarovanje za tujino - TAS
Zavarovanje Zdravstvena polica - ZP
Zavarovanje Specialisti senior - ZSSE
Kolektivna zdravstvena polica - KZP
Zavarovanje za zdravila - ZDRAVILA
Kolektivno zavarovanje zdravil - KZD
Zavarovanje Drugo zdravniško mnenje - ZPDM
Zavarovanje E-zdravnik - EZDR
Nezgodno zavarovanje - NE
Kolektivno nezgodno zavarovanje - KNZ
Nezgodno zavarovanje otrok in mladine - ZOT
Nezgodno zavarovanje starejših - NST
Zavarovanje Dental - DENT
Zavarovanje Pomoč na domu - PD
Zavarovanje za tveganje raka - RAK
Zavarovanje Covid - COV


