
Spoštovani,

PZA d.o.o.
 
Direktor Vito Vidmar,dr. med. 
 

Obrnite list, na hrbtni strani lahko sklenete Aneks za dodatne pakete k pogodbi.

Razlaga posameznih storitev znotraj paketov za lažjo odločitev
Z izbiro paketa ZDRAVNIŠKI OBISK 24/7  4,00 €/mesec 
24 urna služba hišnega zdravnika za obiske na domu v primeru nenujnih* stanj, ob strokovni presoji zdravnika (na območju 15 km 
iz centra Ljubljane in 5 km iz centra Domžal, Kamnika, Vrhnike ter Kranja – območje delovanja je objavljeno na www.Doktor24.si).

• Ob izbiri ustreznega paketa zagotavljamo poleg zdravniškega svetovanja po telefonu tudi zdravniško pomoč v obliki zdravniškega pregleda na domu (v 
primeru, ko niste življenjsko ogroženi). Pokličete nas lahko na brezplačno telefonsko številko 080 8112 in odzvali se bomo v najkrajšem možnem času (ali po 
dogovoru). 

• Pri vas se bosta s sodobno opremljenim reševalnim vozilom oglasila zdravnik in zdravstveni tehnik. S seboj bosta imela vso ustrezno opremo, tudi 12-kanalni 
EKG in naprave za osnovno analizo krvi in urina. Tako vam bo lahko zdravnik ob indikaciji tudi že izročil ustrezna zdravila. 

• S pravočasno zdravniško oskrbo lahko preprečite poslabšanje svojega zdravja, se izognete nepotrebnim obiskom ambulante. Ob prepoznavi življenjsko 
ogrožajočih stanj vas preusmerimo na službo nujne medicinske pomoči. 

Z izbiro paketa MR in CT diagnostika  6,00 €/mesec
Z ustrezno napotitvijo boste potrebne preiskave z magnetno resonanco in računalniško tomografijo opravili brez čakanja in na 
najsodobnejših napravah.

• Magnetna resonanca (MR) je neinvazivna medicinska diagnostična tehnika, s katero ugotavljamo bolezenske spremembe v možganih, hrbtenjači in drugih 
delih glave, v hrbtenici in sklepih, mišicah, vezeh, mehkih tkivih.

• Računalniška tomografija CT - je rentgenska preiskovalna metoda, s katero lahko opredelimo vzrok, mesto in razširjenost bolezni natančneje od klasičnega 
rentgenskega slikanja.

Z izbiro paketa ZOBJE 6,00 €/mesec 
pridobite brezplačne preglede in rentgen (ortopan ali lokalne posnetke) , popuste in ugodnosti:
• 20 % popusta na vse zobozdravstvene storitve – brez čakanja (velja za zdravljenje, protetiko, konservativne posege, kirurške posege, parodontološke posege ...)
• 20 % popusta tudi na nadstandardne storitve in materiale, ki niso pravica iz Obveznega zdravstvenega zavarovanja (čiščenje zobnega kamna, implantati, laser-

ski posegi ...).
 

Z izbiro paketa FIZIOTERAPIJA 6,00 €/mesec 
Po priporočilu in kot nadaljevanje zdravljenja po obravnavi ortopeda ali nevrologa, si boste zagotovili paket šestih 
fizioterapevtskih obravnav, vsaka po 45 minut, v nadaljevanju pa 20 odstotkov nižjo ceno za ostale fizioterapevtske 
obravnave.
• Manualna terapija, kinezioterapija, kranio-sakralna terapija, limfna drenaža, presoterapija, ESWT – udarni globinski valovi, TECAR – tarčna radiofrekvenčna tera-

pija, elektroterapija, ultrazvok, kinesio tape ...

Če še vedno potrebujete pomoč in dodatne informacije za pravočasno in pravilno izbiro, nas pokličite na telefonsko 
številko  0820 08240 ali pišite na asistenca@doktor24.si.

Če ste se že odločili, izpolnjeno Pristopno izjavo v priloženi ovojnici pošljite na naš naslov, en izvod obdržite, 
da lahko vsak trenutek preverite svoje ugodnosti.

Veselimo se dejstva, da ste kot zvesti uporabnik naših storitev spoznali, kako pomembna je skrb za svoje zdravje in zdravje 
bližnjih, zato je pred vami informacija o dodatnih paketih storitev, ki smo jih pripravili za vas.

Začetne pakete zdravstvenih storitev Doktor 24 Asistence lahko dopolnite s paketi ZDRAVNIŠKI OBISK 24/7, MR/CT preiskava, 
ZOBJE, FIZIOTERAPIJA in REŠI ŽIVLJENJE.

Če se še niste odločili, je morda zdaj prava priložnost, da na priloženi pristopnici odkljukate dodatni paket, ali pa vse skupaj, saj 
vam za izbranih več dodatnih paketov pripada na le-te 10 odstotkov popusta.

S spoštovanjem, 

Ljubljana, april 2022

Prva zdravstvena asistenca, storitveno podjetje, d.o.o.
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana

t: 0820 08240     e: asistenca@doktor24.si    www.doktor24.si
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1. člen

(1) Podpisnika Aneksa in s tem pogodbeni stranki, uvodoma ugotavljata, da 
a) sta predhodno sklenila Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev (v na-

daljevanju: Pogodba)
b) želita s tem Aneksom Pogodbo dopolniti z izvajanjem dodatnih zdra-

vstvenih storitev,
c) je predmet tega Aneksa izbira dodatnih storitev in paketov ter plačilo 

le-teh.

2. člen
Paketi in cena

(1) Uporabnik lahko z Aneksom dopolni le samostojna paketa B. ali C.
(2) Uporabnik lahko s tem Aneksom 2/2021 za izvajanje dodatnih zdravstvenih 

storitev, izbrani samostojni paket (2. člen, 2. odstavek, točka B. ali C. Pogojev) 
dopolni z dodatnimi paketi (2. člen, 2. odstavek, točka E., F., G., H., istih Pogo-
jev)  

(3) Dodatni paket Reši življenje (2. člen, 2. odstavek, točka I. istih Pogojev) je 
predmet Aneksa 1/2021 za izvajanje zdravstvene storitve REŠI ŽIVLJENJE.

(4) Uporabnik lahko le dopolni samostojni paket z dodatnimi paketi in jih ne 
more izbrati neodvisno.

(5) Skupno dogovorjena pogodbena cena za zdravstvene storitve iz 2. člena 
Pogojev, mesečno in za posameznika:

Samostojni paketi
A.  ZDRAVNIŠKI NASVET 24/7, mesečno 6,00 €.
B.  SPECIALIST, mesečno 14,00 €.
C.  SPECIALIST Plus, mesečno 32,00 €.
D.  SPECIALIST Premium, mesečno 80,00 €.

Dodatni paketi
E.  ZDRAVNIŠKI OBISK 24/7, mesečno 4,00 €
F.  MR/CT preiskava, mesečno 6,00 €
G.  ZOBJE, mesečno 6,00 €
H.  FIZIOTERAPIJA, mesečno 6,00 €
I.  REŠI ŽIVLJENJE (defibrilator), mesečno 39,00 €

3. člen
Trajanje in prekinitev 

(1)  Aneks se sklepa za dobo, skladno z na dan podpisa tega aneksa veljavnimi 
Splošnimi pogoji poslovanja in izvajanja zdravstvenih storitev.

(2)  Sklepanje, prekinitev in odpoved Pogodbe ter Aneksa so opredeljeni v 10. 
členu krovne pogodbe.

4. člen

Vsa ostala določila Pogodbe, ki niso v nasprotju s tem Aneksom, ostajajo ne-
spremenjena.

5. člen
Končne določbe

(1)  Aneks je napisan v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en iz-
vod. Sestavni del Aneksa je Pristopna izjava z možnostjo izbire ustreznega 
dodatnega paketa.

(2)  Aneks stopi v veljavo z dnem prejete in s strani uporabnika podpisane Pri-
stopne izjave, ki je sestavni del tega Aneksa, uporablja pa se s prvim dnem v 
naslednjem mesecu.

(3)  Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore iz tega Aneksa reševali spora-
zumno, če pa to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristoj-
no sodišče v Ljubljani.

Pristopna izjava
(št. pogodbe Doktor 24 Asistenca)

Ime

Podpisani uporabnik

V dne

Naslov

Priimek

Elektronska pošta

(lastnoročni podpis)

Samostojni paket (ustrezno označi) Dopolnjujem z dodatnim paketom (ustrezno označi) 

B. SPECIALIST

C. SPECIALIST Plus

E. ZDRAVNIŠKI OBISK 24/7

F. MR/CT preiskava

G. ZOBJE

H. FIZIOTERAPIJA

PZA d.o.o.
Direktor Vito Vidmar, dr. med.

ANEKS 2/2021
za izvajanje dodatnih zdravstvenih storitev

k POGODBI in SPLOŠNIM POGOJEM POSLOVANJA IN IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Prva zdravstvena asistenca, storitveno podjetje, d.o.o.
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana

t: 0820 08240     e: asistenca@doktor24.si    www.doktor24.si A
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