
Prémiové
lekárske benefity
Bezplatne pre vás

Na vás záleží

Chceme vám stále prinášať niečo navyše. Jednoducho, aby sme prekonali vaše 
očakávania. Sme presvedčení, že najvyššiu hodnotu v našich životoch má ľudské zdravie. 

Využite prémiové lekárske benefity zamerané na prevenciu a ochranu vášho zdravia, 
aby ste sa mohli venovať tomu, na čom vám záleží, a užívať si život plnými dúškami.

Lekár na telefóne a konzultácie so špecialistami a koučmi

Prednostné objednanie na MRI už do 5 pracovných dní od požiadania

Druhý lekársky názor na stanovenú diagnózu (služba Diagnose.me)

Zistite viac na portáli

www.nn.diagnose.me



Na telefónnom čísle 02/21 02 06 97 
vám poskytne odborný zdravotnícky 
personál bezplatné konzultácie  
týkajúce sa vášho zdravia či prevencie. 

S odborníkmi zo spoločnosti  
Diagnose.me môžete konzultovať  
váš zdravotný stav, príznaky  
či vhodné lieky. 

Zároveň máte možnosť využiť  
i konzultácie so špecialistami  
či koučmi 
z oblasti výživy 
a psychohygieny.

Lekár na telefóne a konzultácie so špecialistami a koučmi

Prednostné MRI vyšetrenie už do 5 pracovných dní od požiadania

Druhý lekársky názor na stanovenú diagnózu (služba Diagnose.me) 

Už nemusíte čakať, niekedy aj niekoľko 
mesiacov, na termín vyšetrenia 
pomocou magnetickej rezonancie. 

Stačí navštíviť stránku  
www.nn.diagnose.me a požiadať  
o termín vyšetrenia cez online formulár.  

Využite možnosť na potvrdenie  
či stanovenie diagnózy  
od zahraničných špecialistov. 

Ďalší lekársky názor od nezávislého 
lekára eliminuje možnosť ľudskej chyby, 
nesprávne stanovenej diagnózy či 
neúčinnej liečby. 

Výhody 

• Okamžitá odborná pomoc.
• Možné konzultácie  

so špecialistami  
z oblasti neurológie,  
ORL, dermatológie, cievnej 
chirurgie, gynekológie, 
urológie, internej medicíny  
či pediatrie. 

• Možnosť videohovoru.

Výhody 

• Termín na MRI vyšetrenie 
bez dlhého čakania. 

• Vyšetrenie absolvujete 
do 5 pracovných dní. 

• Ak máte výmenný lístok na 
MRI vyšetrenie od svojho 
lekára, vyšetrenie preplatí 
zdravotná poisťovňa. 
Ak nemáte výmenný lístok, 
náklady na vyšetrenie 
znášate sám.

Výhody 

• Druhý lekársky názor 
znižuje riziko nesprávne 
určenej diagnózy alebo 
navrhovanej liečby.

• Konzultovať môžete  
so špecialistami z 32 krajín 
sveta, a to až 3 x ročne  
pre 3 rôzne diagnózy. 

• Súčasťou je i bezplatný 
preklad zdravotnej 
dokumentácie a posudku.

Zavolajte na linku 

• Linka je dostupná denne 
od 7:00 do 19:00 hod. 
vrátane víkendov.

• Stačí zavolať na telefónne 
číslo 02/21 02 06 97, 
ktoré je určené pre našich 
klientov.

• Benefit môžete využívať aj 
opakovane.

• Na konzultáciu s vybraným 
špecialistom či koučom 
sa môžete objednať 
aj vyplnením krátkeho 
formulára na stránke  
www.nn.diagnose.me.

Objednajte sa online 

• Vyplňte krátky  
formulár na stránke  
www.nn.diagnose.me.  

• Emailom dostanete 
návrh termínu a miesta 
vyšetrenia. 

• Po vašom schválení 
termínu a miesta 
vyšetrenia vám emailom 
zašleme potvrdenie 
objednania. 

Registrujte sa online 

• Vyplňte registračný 
formulár na stránke  
www.nn.diagnose.me. 

• Následne dostanete 
bližšie inštrukcie ako si 
vytvoriť osobný účet, 
prostredníctvom ktorého 
benefit využijete.  

• Druhý lekársky názor 
získate do 7 pracovných 
dní od zaslania zdravotnej 
dokumentácie, ak nie 
je potrebný preklad 
zdravotnej dokumentácie 
alebo posudku.

Benefity sú poskytované klientom NN Životná poisťovňa, a.s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., a NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 
Bližšie podmienky poskytnutia a rozsah benefitov nájdete vo Verejnom prísľube uvedených spoločností s účinnosťou od 1. 8. 2020.  
Verený prísľub je zverejnený na  www.nn.sk v sekcii Verejné prísľuby. 

https://poistovna.nn.sk/archiv/sk-poistovna/verejne_prisluby/Verejnyprislub_Premiove_lekarske_sluzby.pdf

