
Zavarovalnica Triglav, d.d.

O zavarovanju

Zavaruje se lahko zdrave ter preventivno 
cepljene pse, mačke in druge male živali, ki jih 
je mogoče identificirati (ID številka, mikročip, 
fotografija, ...).  Lastniki lahko nabor 
zavarovanih zdravstvenih kritij izberejo z 
izbiro Malega, Velikega ali Comfort paketa. 
Poleg zavarovanja stroškov zdravljenja imajo 
na voljo tudi vrsto dodatnih zavarovanj, ki so 
podrobneje opisana v priloženi brošuri.

Pozdravljeni,

ker želimo lastnikom malih živali olajšati breme možnih nepredvidenih stroškov, ki nastanejo zaradi 
nezgode ali bolezni živali, smo v Zavarovalnici Triglav pripravili novo oziroma prenovljeno Zavarovanje 
za male živali. Poleg tega z zavarovanjem, ki temelji na zavarovanju stroškov zdravljenja, omogočamo 
živalim daljše in kvalitetnejše življenje. 
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Dodatna ugodnost

Za lastnike psov in mačk, ki bodo svoje 
ljubljenčke zavarovali v času od 2. do 
18. meseca starosti, smo pripravili tudi 
dodatno ugodnost.  Ob sklenitvi 
zavarovanja bodo upravičeni do 
popusta v višini 30 EUR, s čimer si bodo 
povrnili strošek preventivnega 
veterinarskega pregleda. Več o 
ugodnosti je zapisano v priloženem 
letaku.
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Skupna priložnost

Prepričani smo, da se tudi vi zavedate, kako pomembno je sklepanja zavarovanj za male živali, saj se lastniki 

zavarovanih malih živali lažje, predvsem pa pravočasno odločajo za obisk veterinarskih ambulant. To pa 

pomeni pravočasno in uspešnejše zdravljenja živali in s tem večje zadovoljstvo naših in vaših strank.

Zato se na vas obračamo v želji, da nam pomagate lastnike malih živali seznaniti z našo ponudbo, kajti 

zavedamo se, da jim vaše mnenje veliko pomeni. Poleg tega obvestila vam v ta namen pošiljamo še osnovni 

nabor promocijskih gradiv in sicer brošure, ki jih lahko izročite vsem lastnikom zdravih malih živali in letake, 

ki jih lahko izročite lastnikom psov in mačk do 18. meseca starosti.

Veseli bomo, če se boste po predhodnem dogovoru strinjali, da vas osebno obiščemo in vam  podrobneje 

predstavimo prednosti zavarovanja. Vse dodatne informacije lahko dobite na poslovnih mestih 

Zavarovalnice Triglav in na www.triglav.si, vprašanja pa nam lahko posredujete na e-naslov info@triglav.si 

ali nas kontaktirajte preko telefonske številke 080 555 555.

Lep pozdrav,

                                                                                                                 

Janko Šemrov
Izvršni direktor za trženje

Priloge:
- brošura Veliko zavarovanje za male živali,
- letak Veliko zavarovanje za male živali (za pridobitev ugodnosti v višini 30 EUR),
- plakata za izpostavitev v čakalnici veterinarske ambulante.


