Ugodna ponudba s področja zavarovanj za člane SDZNS in njihove družinske člane:
ZAŠČITA IZPADA DOHODKA
1.) DALJŠA BOLNIŠKA ODSOTNOST - BOLEZEN & NEZGODA
Mesečno nadomestilo v višini do 500 €, 12 ali 24 mesecev.
2.) NEZGODNO ZAVAROVANJE
- Zagotavlja visoko nadomestilo v primeru invalidnosti
- Renta 25 let
- Zlom kosti
Preden sklenete zavarovanje, OBVEZNO preberite Splošne pogoje k obstoječemu zavarovanju.
Za kakršnakoli dodatna vprašanja ali pojasnitev splošnih pogojev, kontaktirajte:
-

Danica Bozi: 040 199 985, danica.bozi@smartmoneysolutions.com
Snežana Janjilovič, 040 453 676, snezana.janjilovic@smartmoneysolutions.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRAVNA ZAŠČITA ARAG s področij:
1.) SPLOŠNA KAZENSKA PRAVNA ZAŠČITA
- Npr.: Državni tožilec sprožil kazenski postopek, ker je po njegovem mnenju medicinska
sestra storila strokovno napako (odvetnik ščiti interese člana sindikata).
- Npr.: Javni tožilec sproži kazenski pregon proti med. sestri, ker je iz malomarnosti
povzročila delovno nesrečo (ščiti jo odvetnik).
2.) SPLOŠNA ODŠKODNINSKA PRAVNA ZAŠČITA
- Npr.: Na urgenci medicinsko sestro fizično napade tretja oseba (odvetnik pomaga vložiti
odškodninsko tožbo).
3.) PRAVNA ZAŠČITA NA PODROČJU DELOVNEGA PRAVA
- Tudi, ko delodajalec krši zakon, odvetnik ščiti interese delavca.
Npr.: Delodajalec je neupravičeno premestil delavca na drugo delovno mesto, ali
neupravičeno odpustil zaposlenega (odvetnik ščiti interese člana sindikata).
4.) PRAVNA ZAŠČITA NA PODROČJU SOCIALNEGA PRAVA
- Pri nesreči je delavec utrpel hujše poškodbe in po daljšem zdravljenju ni več sposoben
opravljati enakega dela kot pred nesrečo. ZPIZ ga kljub temu ne želi predčasno upokojiti.
(odvetnik ščiti interese člana sindikata).
Preden sklenete zavarovanje, OBVEZNO preberite Splošne pogoje k obstoječemu zavarovanju.
Za kakršnakoli dodatna vprašanja ali pojasnitev splošnih pogojev, kontaktirajte:
-

Danica Bozi: 040 199 985, danica.bozi@smartmoneysolutions.com
Snežana Janjilovič, 040 453 676, snezana.janjilovic@smartmoneysolutions.com

DODATNE UGODNOSTI:
-

Lahko se sklene vsaka kombinacija posebej (nezgodno ali bolniška
odsotnost).
Družinski člani se lahko zavarujejo po enakih pogojih.
Izkoristite tudi enourno brezplačno svetovanje za pregled, analizo, optimizacijo
vaših obstoječih zavarovanj.
Zagotovljen osebni svetovalec, na katerega se lahko kadarkoli obrnete za pomoč in
svetovanje.
Člani sindikata imate 30% popust.

Pravilno izpolnjeno in iz vaše strani podpisano ponudbo za zavarovanje po pošti (priporočeno!)
pošljite na naslov:
SMART MONEY SOLUTIONS D.O.O.
(Danica Bozi)
Partizanska cesta 6
2000 Maribor

V KOLIKOR IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE OMENJENEGA
ZAVAROVANJA, SE LAHKO ZA INFORMACIJE OBRNETE NA:
-

Danica Bozi: GSM 040 199 985, danica.bozi@smartmoneysolutions.com

