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Brez skrbi tudi v težkih trenutkih

Za lajšanje težkih trenutkov, ko se posameznik sooči z diagnozo ter zdravljenjem, 
vam Zavarovalnica Triglav omogoča, da preko družbe MediGuide International LLC 
pridobite drugo zdravniško mnenje. Oblikovali ga bodo neodvisni strokovnjaki  
ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive
zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju zavarovane osebe. 
Tako boste pridobili dodatne informacije o svojem zdravstvenem stanju, ki vam 
bodo morda olajšale težke trenutke.  

Celoten postopek za uveljavitev pravice do drugega zdravniškega mnenja bo za 
zavarovano osebo potekal prek slovenskega asistenčnega centra družbe Assistance 
CORIS (v nadaljnjem besedilu: CORIS).  Na podlagi telefonskega klica zavarovane 
osebe bo družba CORIS začela celoten postopek za pridobitev drugega zdravniškega 
mnenja.  Skrbela bo tudi za nemoteno komunikacijo med zavarovano osebo in družbo 
MediGuide International LLC. 

Družba CORIS je ena večjih mednarodnih asistenčnih družb, ki se ukvarja z zdravstveno 
asistenco in omogoča brezhibno nudenje pomoči.  Podrobnejše informacije o družbi 
CORIS si lahko preberete na spletni strani www.coris.si.

Družba MediGuide International LLC za zavarovane osebe Zavarovalnice Triglav samostojno 
izvaja program drugega zdravniškega mnenja.  Je vodilna svetovna družba s področja 
zagotavljanja drugega zdravniškega mnenja in svoje storitve ponuja milijonom ljudi 
po svetu.

Z leti je družba MediGuide International LLC vzpostavila stike s številnimi svetovno priznanimi 
zdravstvenimi ustanovami.  Zato lahko družba MediGuide International LLC zavarovanim ose-
bam ponudi neposreden dostop do drugega zdravniškega mnenja pri svetovno prizna-

  .enpotsod okžet ibeso inavoravaz recis elib ib ik ,inijut v havonatsu hinevtsvardz hin  
Več o družbi MediGuide International LLC lahko preberete na spletni strani  www.mediguide.com.

Kdo je družba 
CORIS?  

Kdo je družba 
MediGuide 
International LLC?  

Včasih se v življenju znajdemo v situaciji, ko potrebujemo pomembne informacije, 
ki bi nam olajšale odločitev, potrdile našo izbiro ali nas usmerile na pravo pot. 
Informacije iščemo vsepovsod.  To velja tudi takrat, ko gre za naše zdravje.  Težko si je 
predstavljati, kakšen je občutek, ko se znajdeš v resnih zdravstvenih težavah.  
Marsikdo si takrat želi še enkrat preveriti, ali je postavljena diagnoza pravilna in ali je 
predpisani postopek zdravljenja najprimernejši.   



Zakaj bi potrebovali drugo zdravniško mnenje?  

Pristopi k diagnosticiranju in zdravljenju se zaradi znanstvenega napredka in novih 
tehnologij neprestano izpopolnjujejo in spreminjajo. Z drugim zdravniškim mnenjem 
boste lahko dostopali do novosti, ki jih za diagnosticiranje uporabljajo tudi drugod po 
svetu.

Pridobili boste lahko dodatne informacije o svoji predhodni diagnozi in poteku 
zdravljenja.  Posledično vam bo  drugo zdravniško mnenje pomagalo  bolje razumeti
vaše zdravstveno stanje in nadaljnje možnosti zdravljenja, o čemer se boste lahko 
posvetovali tudi s svoji lečečim zdravnikom

Želimo vam, da ne bi nikoli potrebovali drugega zdravniškega mnenja. Če pa se boste 
znašli v takih okoliščinah, vam bo družba MediGuide International LLC omogočila pridobiti 
drugo zdravniško mnenje priznanih strokovnjakov z vsega sveta.
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Za pridobitev drugega zdravniškega mnenja je potrebnih le šest korakov, ki so 
prikazani v nadaljnjem besedilu.  Postopek je zelo preprost in se začne s klicem v klicni 
center družbe CORIS, kjer delajo slovensko govoreči strokovnjaki, ki so usposobljeni 
za pomoč ljudem v težkih situacijah.  

Zdravnik bo zavarovani osebi postavil 
diagnozo za določeno zdravstveno 
stanje, za katero lahko prejme drugo 
zdravniško mnenje.   

Družba CORIS bo zavarovani osebi po-
sredovala obrazce, potrebne za nadalje-
vanje postopka.  Zavarovana oseba bo 
obrazce izpolnila in jih skupaj z zbrano 
zdravstveno dokumentacijo posredova-
la družbi CORIS.  Pri zbiranju dodatne 
zdravstvene dokumentacije in izpol-
njevanju obrazcev bo zavarovani osebi 
lahko pomagala družba CORIS.  

Vso zbrano dokumentacijo bo družba 
CORIS poslala družbi MediGuide International 
LLC ki bo glede na postavljeno diagno-
zo za določeno zdravstveno stanje 
zavarovani osebi priporočila zanjo 
najprimernejšo svetovno priznano 
zdravstveno ustanovo. O izboru 
ustanove bo zavarovano osebo 
obvestila družba CORIS. 

Za pridobitev drugega zdravniškega 
mnenja bo morala zavarovana ose-
ba poklicati družbo CORIS na številko  
059 091 895, da se bo začel postopek 
za pridobitev drugega zdravniškega 
mnenja.

Zavarovana oseba se bo sama ali skupaj 
s svojim lečečim zdravnikom odločila, 
ali je predlagana zdravstvena ustanova 
zanjo primerna.  Če ji ta ustanova ne bo 
ustrezala, bo zavarovana oseba lahko 
zaprosila še za dodatni dve svetovno 
priznani zdravstveni ustanovi.

V desetih delovnih dneh, ko bo izbrana 
zdravstvena ustanova prejela celotno 
zdravstveno dokumentacijo o določenem 
zdravstvenem stanju zavarovane 
osebe, bo ta prejela drugo zdravniško 
mnenje.   

Kakšen je postopek za pridobitev drugega  
zdravniškega mnenja?  
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Ko bo zavarovana oseba s telefonskim klicem v klicni center družbe CORIS začela 
postopek za pridobitev drugega zdravniškega mnenja, bo na dom prejela obrazec, ki je 
potreben za kakovostno ter lažjo izvedbo postopka.  Na obrazec bo zavarovana oseba 
vpisala svoje osebne podatke, podatke o postavljeni diagnozi, opravljenih 
preiskavah ter ustanovah, ki so jih opravile, itd.  Zavarovana oseba bo skupaj z 
zdravstveno dokumentacijo poslala obrazec družbi CORIS.  Hkrati bo zavarovana 
oseba podpisala tudi pooblastilo, s katerim bo družbi CORIS dovolila stik z njenim 
lečečim zdravnikom za pridobitev dodatne zdravstvene dokumentacije, potrebne za 
pripravo drugega zdravniškega mnenja. Družba CORIS bo nato zdravstveno 
dokumentacijo posredovala družbi MediGuide International LLC, ta pa svetovno 
priznani zdravstveni ustanovi, ki jo bo izbrala zavarovana oseba.  

Vpogled v osebne podatke zavarovane osebe, podatke o postavljeni diagnozi ter v 
zdravstveno dokumentacijo bodo imeli le strokovnjaki družb CORIS, MediGuide 
International LLC in svetovno priznane zdravstvene ustanove, kateri bo zavarovana 
oseba dala pisno pooblastilo.  Vse te družbe se zavezujejo k zaupni obravnavi 
osebnih podatkov in zdravstvene dokumentacije zavarovane osebe.

morebitnega zdravljenja ali drugačne obravnave zavarovane osebe s strani izbrane 
zdravstvene ustanove. Pripravljeno bo izključno na podlagi pridobljene zdravstvene 
dokumentacije. Slednjo bodo strokovnjaki družbe MediGuide International LLC  
posredovali svetovno priznani zdravstveni ustanovi, ki jo bo na podlagi njihovega 
predloga izbrala zavarovana oseba. V desetih delovnih dneh, ko bo svetovno priznana 
zdravstvena ustanova prejela popolno zdravstveno dokumentacijo zavarovane 
osebe, bo ta prejela neodvisno drugo zdravniško mnenje, ki bo zajemalo komentar 
diagnoze, postopka zdravljenja in morebitna priporočila. 

Kaj mora narediti zavarovana oseba za pridobitev  
drugega zdravniškega mnenja?  

Ali bo zavarovano osebo pregledal zdravnik izbrane 
zdravstvene ustanove?  

Zavarovalnica Triglav ne bo  
imela vpogleda v zdravstveno 
dokumentacijo, postavljeno 
diagnozo ali drugo zdravniško 
mnenje svojih zarovanih oseb, 
ki bodo pristopile k pridobitvi 
drugega zdravniškega mnenja.
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Zavarovanje zavarovani osebi omogoča, da enkrat v vsakem članskem letu pridobi 
drugo zdravniško mnenje za določeno zdravstveno stanje. Mnenje se lahko zahteva 
v večini okoliščin, razen če:

zavarovana oseba še nima diagnoze: uradna diagnoza lečečega
zdravnika zavarovane osebe je pogoj za potrditev diagnoze in
izdelavo priporočila glede zdravljenja za določeno zdravstveno
stanje,
zavarovana oseba ni bila deležna pregleda s strani lečečega
zdravnika in ni prejela ocene v zvezi z njenim zdravstvenim
stanjem v zadnjih 12 mesecih: za pridobitev priporočila za
zdravljenje so potrebni nedavni podatki o zdravstvenem stanju
zavarovane osebe,
je zdravstveno stanje člana resno ali življenjsko nevarno:
če zavarovana oseba potrebuje nujno zdravniško pomoč, mora to
takoj poiskati pri lečečem zdravniku in ne čakati na mnenje,
zavarovana oseba potrebuje fizični pregled: določena zdravstvena
stanja, kot so na primer duševne bolezni, vedno zahtevajo pregled
in oceno osebe; mnenje zdravnika na daljavo za takšne primere ni
veljavno.

•

•

•

• 

V katerih primerih lahko zavarovana oseba pridobi 
drugo zdravniško mnenje 
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Svetovno priznane zdravstvene ustanove

Združene države Amerike

Harvard Medical School Teaching Hospitals 

(Boston, Massachusetts) 

• Brigham & Women's Hospital 

• Dana Farber Cancer Institute 

• Massachusetts General Hospital 

• Massachusetts Eye and Ear Infirmary 

• Massachusetts General Pediatrics 

• Spaulding Rehabilitation Hospital 

Penn Medicine (Philadelphia, Pennsylvania) 

• Hospital of the University of Pennsylvania 

• Pennsylvania Hospital 

• Pennsylvania Presbyterian Medical Center 

• Perelman Center for Advanced Medicine

Philadelphia International Medicine 

(Philadelphia, Pennsylvania) 

• Fox Chase Cancer Center 

• Temple University Hospital 

• Thomas Jefferson University Hospital 

• Wills Eye Hospital 

• The Renfrew Center for Eating Disorders 

• Magee Rehabilitation Hospital

University of Pittsburgh Medical Center 

(Pittsburgh, Pennsylvania) 

• Children’s Hospital of Pittsburgh 

• Mercy 

• Montefiore 

• Presbyterian 

• Shadyside 

• Western Psychiatric Institute and Clinic of UPMC 

• Johns Hopkins University Medical Center &       

   Sidney Kimmel Comprehensive Cancer 

   Center (Baltimore, Maryland) 

• Moffitt Cancer Center (Tampa, Florida) 

 

• Children's National Medical Center 

   (Washington, DC) 

• Texas Heart Institute (Houston, Texas) 

• Baylor St. Luke’s Medical Center

   (Houston, Texas) 

• Cedars-Sinai Medical Center  

   (Los Angeles, California) 

• Children's Hospital of Boston 

  (Boston, Massachusetts) 

• Kalispell Medical Center (Kalispell, Montana)

Evropa

Velika Britanija

• Kings College of London

• The Great Ormond Street Hospital 

• Imperial College Hospital, NHS

• Charing Cross Hospital 

• Hammersmith Hospital 

• Queen Charlottes’ and Chelsea 

   Hospital St. Mary’s Hospital 

• The Western Eye Hospital 

Francija

• American Hospital of Paris 

Švica

• University Hospital of Geneva

Nemčija

• Heidelberg University Hospital Heidelberg 

Azija

• Seoul National University Hospital (Seul, Koreja) 

• Vejthani Hospital (Tajska) 

• Parkway Group (Singapur) 

• Parkway Cancer Center (Singapur)
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Pogoji izvajanja programa za pridobitev drugega 
zdravniškega mnenja

Ti pogoji, vključno s prijavnim obrazcem zavarovane 
osebe ali katero koli drugo pisno potrditvijo, 
sklenjeno med družbo MediGuide International LLC in 
zavarovano osebo, predstavljajo celovit sporazum 
o programu drugega zdravniškega mnenja (v 
nadaljnjem besedilu: sporazum).

A.   Opis ugodnosti 

Med veljavnostjo sporazuma je družba MediGuide 
International LLC  zavezana, da zavarovani osebi v desetih 
delovnih dneh od predložitve celotne potrebne 
zdravstvene dokumentacije in rezultatov preiskav 
(ki zadevajo določeno zdravstveno stanje, za katerega 
zavarovana oseba želi prejeti drugo zdravniško 
mnenje) pri izbrani svetovno priznani zdravstveni 
ustanovi izbrani svetovno priznani zdravstveni 
ustanovi (v nadaljnjem besedilu: SPZU) zagotovi 
drugo zdravniško mnenje. Drugo zdravniško mnenje 
bo zavarovana oseba prejela v pisni obliki, prevedeno 
v slovenski jezik.  Mnenje bo vključevalo komentar 
diagnoze za določeno zdravstveno stanje, postopka 
zdravljenja in morebitna  priporočila.   

B.   Opredelitve pojmov

1. 

2. Zavarovana oseba je posameznik, naveden v 
zavarovalni pogodbi oz.  v dopisu Zavarovalnice 
Triglav, d.d. (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovalnica), na podlagi katerega je upravičen 
do pridobitve drugega zdravniškega mnenja.

3. Zdravnik zavarovane osebe oz.  lečeči zdravnik je 
zdravnik z veljavno zdravniško licenco, ki zdravi 
zavarovano osebo.  

4.   Svetovno priznana zdravstvena ustanova ali 
SPZU je zdravstvena ustanova, za katero na 
splošno velja, da zagotavlja specializirano 
zdravstveno oskrbo in ki v širokih zdravstvenih 
krogih velja za priznano na svojem področju 
delovanja ter s katero sodeluje MediGuide 
International LLC. Vsakokratni veljavni seznam SPZU, 
s katerimi sodeluje MediGuide International LLC, je 
objavljen na spletni strani www.triglav.si/MSO.

5.   Pojem člansko leto programa zajema
 

12 zaporednih mesecev, v katerih lahko 
zavarovana oseba za določeno zdravstveno stanje 
uveljavi pravico do pridobitve enega drugega 
zdravniškega mnenja.  Tudi če je zavarovana 

  .zo obdogop onlavoravaz z udalks v abeso
dopisom zavarovalnice do programa drugega 
zdravniškega mnenja upravičena več kot eno 
člansko leto (npr. dolgoročna zavarovanja), 
še vedno velja, da v enem članskem letu za 
določeno zdravstveno stanje lahko zaprosi le za
eno drugo zdravniško mnenje.

6.   Koordinator za družbo MediGuide International LLC
 

v Republiki Sloveniji je družba Assistance 
CORIS, d.o.o.  (v nadaljnjem besedilu: CORIS), 
na katero se obrne zavarovana oseba v zvezi 
z uveljavitvijo pravice do pridobitve drugega 
zdravniškega mnenja in ki posreduje v stikih 

med zavarovano osebo in družbo MediGuide 
International LLC. Družba CORIS je odgovorna za vso 
komunikacijo z zavarovano osebo, ki nikakor neposredno 

  ne komunicira z družbo MediGuide International LLC. 
Po potrebi pomaga tudi zavarovani osebi, da pri 
lečečem zdravniku pridobi dodatno zdravstveno 
dokumentacijo.

C.   Splošna določila

1.

 

Začetek programa: datum, od katerega naprej 
lahko zavarovana oseba uveljavlja zahtevo za 
pridobitev drugega zdravniškega mnenja.  Ta 
datum je naveden na dokumentih, ki jih je 
zavarovana oseba prejela od zavarovalnice v 
zvezi s pravico pridobitve drugega zdravniškega 
mnenja.

2.

 

Čas trajanja programa: velja od dneva začetka 
članstva eno leto, če ni v posebnih pogojih, ki 
jih je zavarovana oseba prejela od zavarovalnice, 
določeno drugače.

3. 

Predčasno prenehanje trajanja programa

: 
  .zo ahenerp amargorp ajnečširok od acivarp

zavarovana oseba ni upravičena do pridobitve 
drugega zdravniškega mnenja, če: 

• zavarovana oseba v pisni obliki zahteva 
prekinitev sporazuma;

• tekoča zavarovalna premija ob uveljavljanju 
pravice do pridobitve drugega zdravniškega 
mnenja ni plačana.

4.   
ali prikrivanje v zvezi s pridobitvijo drugega 
zdravniškega mnenja izniči veljavnost 
sodelovanja.  Zavarovani osebi so odvzete vse 
ugodnosti in pravica do pridobitve drugega 
zdravniškega mnenja preneha.

5.

 

S podpisom pooblastila zavarovana oseba

 
dovoljuje, da družba CORIS pridobi potrebno 
zdravstveno dokumentacijo pri njenem lečečem 
zdravniku, če te dokumentacije ne more 
pridobiti sama. Prav tako dovoljuje izmenjavo 
zdravstvene dokumentacije med ustanovami/
družbami, ki sodelujejo pri procesu priprave 
drugega zdravniškega mnenja.

6.

 

Zavarovalnica ne bo imela vpogleda v 
zdravstveno dokumentacijo, postavljeno 

7.

 

Za vse zahtevke, ki izhajajo iz programa za 
pridobitev drugega zdravniškega mnenja, se 
uporablja zakonodaja Republike Slovenije.  

D.   Druga določila:

1.

 

V okviru programa drugega zdravniškega 
mnenja se lahko mnenje izdela le za zavarovano 
osebo in ta programa ne more prenesti na drugo 
osebo.

Prijavni obrazec  je dokument, s katerim zavarova-
na oseba uveljavi pravico do sodelovanja v 
programu pridobitve drugega zdravniškega 
mnenja glede na postavljeno diagnozo za določeno 
zdravstveno stanje.   

diagnozo ali drugo zdravniško mnenje svojih 
zavarovanih oseb, ki bodo pristopile k  pridobitvi 
drugega zdravniškega mnenja. S temi podatki 
bodo razpolagali le strokovnjaki, zaposleni v 
družbi CORIS, MediGuide International  LLC in 
SPZU.  
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2. Program drugega zdravniškega mnenja, ki ga 
izvaja družba MediGuide International LLC, zavarovani 
osebi omogoča, da v enem članskem letu pridobi
eno drugo zdravniško mnenje za določeno 
zdravstveno stanje. 

Mnenje se lahko zahteva v večini okoliščin, razen 
če: 

• zavarovana oseba še nima diagnoze: uradna 
diagnoza lečečega zdravnika zavarovane osebe je 
pogoj za potrditev diagnoze in izdelavo priporoči-
la glede zdravljenja za določeno zdravstveno 
stanje,

• zavarovana oseba ni bila deležna pregleda s 
strani lečečega zdravnika in ni prejela ocene v 
zvezi z njenim zdravstvenim stanjem v zadnjih 12 
mesecih: za pridobitev priporočila za zdravljenje 
so potrebni nedavni podatki o zdravstvenem 
stanju zavarovane osebe, 

• je zdravstveno stanje posamezne osebe resno 
ali življenjsko nevarno: če zavarovana oseba 
potrebuje nujno zdravniško pomoč, mora to takoj 
poiskati pri lečečem zdravniku in ne čakati na 
mnenje, 

• zavarovana oseba potrebuje fizični pregled: 
določena zdravstvena stanja, kot so na primer 
duševne bolezni, vedno zahtevajo pregled in 
oceno osebe; mnenje zdravnika na daljavo za 
takšne primere ni veljavno. 

Če bi zavarovana oseba v istem članskem letu  
zaprosila za drugo, tretje itd. zdravniško mnenje 
za določeno zdravstveno stanje, za katerega 
drugo  zdravniško mnenje še ni bilo pripravljeno, 
je tudi to naslednje zdravniško mnenje za 
zavarovano osebo brezplačno. 

E.   Ko zavarovana oseba zaprosi za drugo zdravniško 
mnenje:

1.   Družba MediGuide International LLC uporablja svoj 

sistem za iskanje treh SPZU, ki so izjemno dobro  
usposobljene za zdravljenje določenega 
zdravstvenega stanja zavarovane osebe. Na 
podlagi zahteve zavarovane osebe za pridobitev 
drugega zdravniškega mnenja in pridobljene 
zdravstvene dokumentacije družba MediGuide 
International LLC poišče eno svetovno priznano 
zdravstveno ustanovo, ki velja za najboljšo na 
svetu za diagnosticiranje in zdravljenje 
zavarovane osebe in je na razpolago, da takoj 
ugodi prošnji zavarovane osebe.  Izbira SPZU, ki 
so zavarovanim osebam na voljo, je odvisna od 
časovne razpoložljivosti ključnega zdravstvenega 
osebja, najbolj usposobljenega za zdravljenje 
zavarovane osebe. Če se zavarovana osebane 
strinja s predlogom, lahko zaprosi še za dve 
dodatni SPZU.     

3. Družba CORIS bo po potrebi in predhodnem 
pooblastilu zavarovane osebe kot koordinator 
primerov družbe MediGuide International LLC sodelovala 
z lečečim zdravnikom zavarovane osebe, zato da 
bo zbrala potrebno zdravstveno dokumentacijo 
in rezultate preiskav, ki zadevajo določeno 
zdravstveno stanje zavarovane osebe, za katero 
želi zavarovana oseba prejeti drugo zdravniško 
mnenje. 

4. Če družba CORIS ne more priskrbeti potrebne 
zdravstvene dokumentacije (izjemoma), je 
zavarovana oseba odgovorna za zbiranje svoje 
zdravstvene dokumentacije in rezultatov 
preiskav. Družba MediGuide International LLC ni 
odgovorna za pripravo drugega zdravniškega 
mnenja, če zdravnik zavarovane osebe ali 
zavarovana oseba družbi ne posreduje kopij 
vse zdravstvene dokumentacije in rezultatov 
preiskav, ki zadevajo določeno zdravstveno 
stanje zavarovane osebe, ali če zdravstvena 
ustanova, bolnišnica ali klinika, kjer se je 
zavarovana oseba zdravila ali se še zdravi, noče
izdati zahtevane zdravstvene dokumentacije, ki 
potrjuje postavljeno diagnozo.

5. Program pridobitve drugega zdravniškega 

morebitnega zdravljenja, dodatnega zdravniškega  
mnenja za isto zdravstveno stanje ali 
drugačne obravnave zavarovane osebe s 
strani SPZU.  Zavarovana oseba se za pripravo 
drugega zdravniškega mnenja odloči na svojo 
odgovornost.  Zavarovalnica ni upravičena 
zahtevati vpogleda ali pridobitve kakršnih koli 
zdravstvenih podatkov, ki so bili pridobljeni v 
postopku za pridobitev drugega zdravniškega 
mnenja.

6.

 

Če izbrana SPZU brez prevoda zdravstvene 
dokumentacije ne more pripraviti drugega 
zdravniškega mnenja, bo CORIS zagotovil prevod 
zdravstvene dokumentacije v tuji jezik.  CORIS bo 
prav tako zagotovil prevod drugega zdravniškega 
mnenja, ki bo posredovan zavarovani osebi, v 
slovenski jezik.

7.

 

Družbi CORIS in MediGuide International LLC uredita 
pošiljanje zdravstvene dokumentacije, ki jo 
družbi CORIS posreduje zavarovana oseba, v 
SPZU in nazaj ter ob tem poskrbita za stroške 
pošiljanja zbrane zdravstvene dokumentacije.

 

2.  Zdravstvena dokumentacija, ki jo zavarovana 
oseba predloži zato, da bi pridobila drugo 
zdravniško mnenje, mora vsebovati diagnozo 
za določeno zdravstveno stanje in priporočen 
postopek zdravljenja.  



Zavarovalnica Triglav d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana

Številka za pomoč 
uporabnikom
Za začetek postopka za pridobitev 
drugega zdravniškega mnenja in 
za vse informacije so vam na voljo 
usposobljeni strokovnjaki družbe 
CORIS.  Za vas so dosegljivi 24 ur na dan 
na telefonski številki:  

059 091 895

Vso dokumentacijo, potrebno za 
pripravo drugega zdravniškega mnenja, 
posredujte na naslov: 

Assistance CORIS, d.o.o.  
Ul. Bratov Babnik 10  
1000 Ljubljana

Brošuro shranite na varnem 
mestu, saj so v njej pomembne 
informacije in pogoji, ki 
veljajo za program drugega 
zdravniškega mnenja.  

 


