Zdravstveno zavarovanje
Best Doctors

Best
Doctors
Zdravljenje pri najboljših zdravnikih
Zdravje vam prinaša največje obresti.
Zato ne oklevajte in se odločite za zavarovanje Best Doctors.

Kaj je zavarovanje Best Doctors?

Prednosti zavarovanja Best Doctors

Je oblika zdravstvenega zavarovanja, ki omogoča
dostop do drugega zdravniškega mnenja in zdravljenja pri
najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje v tujini.

• Dostop do najboljših zdravnikov po vsem svetu in
zdravljenje v priznanih mednarodnih centrih v vrednosti
do 1.000.000 EUR.
• V primeru hospitalizacije v tujini zaradi zdravljenja krite
bolezni je zavarovanec dnevno upravičen še do 100
EUR bolnišničnega dne (največ 60 dni v okviru enega
zavarovalnega primera).
• Pridobitev drugega mnenja zdravnika (InterConsultation)
traja praviloma 14–21 dni, celoten postopek, od klica v
asistenčni center do zdravljenja pa traja praviloma 33–40
dni v odvisnosti od sodelovanja upravičenca.
• Celoten postopek uporabe storitve Best Doctors se
aktivira z enim samim klicem na brezplačno telefonsko
številko. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku.
• Možnost priključiti k že obstoječemu življenjskemu
zavarovanju ali skleniti kot samostojni produkt.
• Visoko zavarovalno kritje, brez varčevalne komponente.

Komu je zavarovanje namenjeno?
Zavarovanje je namenjeno vsem vam, ki niti za trenutek
ne želite prepustiti naključju vašega zdravja ali zdravja
vaših otrok. Torej osebam, ki v najbolj nujnih primerih
potrebujejo in pričakujejo najboljšo in takojšnjo
zdravstveno oskrbo vrhunskih strokovnjakov.
Zavarovanje Best Doctors vključuje dostop do najboljših
zdravnikov, ki bodo, v kolikor boste to potrebovali,
preučili vaš morebitni primer in vam poiskali ter
priporočili najboljšo ustanovo za zdravljenje zunaj
Slovenije.

Best Doctors zavarovanje vam nudi:
• Zdravljenje pri najboljših zdravnikih po vsem svetu
(razen v Sloveniji) v primeru kritih bolezni.
• Dostop do drugega zdravniškega mnenja, ki ga bo
napisal eden od vodilnih strokovnjakov na svetu.
• Drugo zdravniško mnenje v primeru katerekoli
bolezni in/ali poškodbe razen za psihiatrična stanja,
zobozdravstvene težave in trenutno hospitalizirane
osebe.
• Kritje stroškov prevoza in nastanitve za zavarovanca in
spremljevalca, ki potuje skupaj z zavarovancem zaradi
zdravljenja krite bolezni.

Do storitev
Best Doctors
z enim telefonskim
klicem

Značilnosti zavarovanja Best Doctors:
Pristopna starost
zavarovane osebe

Od 31 dni do 64 let.
Zavarovalna doba znaša eno leto in se po poteku podaljša
Best Doctors priključen k
za enak čas trajanja, vendar največ do poteka osnovnega
življenjskemu zavarovanju
življenjskega zavarovanja.

Zavarovalna doba

Samostojni Best Doctors

Zavarovalna doba znaša eno leto in se lahko podaljša najkasneje
do zavarovalnega leta v katerem bo zavarovanec dopolnil 84.
leto starosti.

Zavarovalno kritje

• Drugo zdravniško mnenje vrhunskega strokovnjaka za katerokoli bolezen* in /ali
poškodbo kot posledico nezgode - da boste povsem prepričani v postavljeno diagnozo.
Zavarovanec pridobi poročilo in priporočilo, ki bo temeljilo na najnovejših razpoložljivih
medicinskih dognanjih.
• Najboljša zdravniška oskrba - v primeru izpolnjevanja pogojev vam le–ta pripada v
najprimernejši bolnišnici pri ustreznem strokovnjaku v drugi državi.

Višina zavarovalnega kritja

Vključuje drugo zdravniško mnenje ter stroške zdravljenja kritih bolezni in zdravstvenih
postopkov po vsem svetu, razen v Sloveniji (z izjemo stroškov za zdravila - tč. II) do
naslednjih višin zavarovalnih vsot:
a. 1.000.000 EUR na zavarovano osebo na leto,
b. 2.000.000 EUR v življenju zavarovane osebe (v času veljavnosti police)
I. 100 EUR bolnišnični dan v primeru hospitalizacije v tujini,
II. 50.000 EUR za stroške zdravil kupljenih v Sloveniji po končanem zdravljenju
v tujini (v času veljavnosti police) pod pogojem, da jih ne krije ZZZS ali druga
zavarovalna polica zavarovanca.
Zavarovalna vsota I. in II. sta sestavni del predhodno navedenih zavarovalnih vsot (a oz. b).

Zavarovalec

Fizična ali pravna oseba.

Zavarovana oseba

Best Doctors priključen k
Zavarovana oseba osnovnega življenjskega zavarovanja.
življenjskemu zavarovanju

Pogostost plačevanja premije

Best Doctors priključen k Mesečno (velja tudi za osnovno polico življenjskega
življenjskemu zavarovanju zavarovanja).
Samostojni Best Doctors

Mesečno, četrtletno, polletno, letno.

*Razen: psihiatrična stanja, zobozdravstvene težave in trenutno hospitalizirane osebe.

Primer izračuna za družine
Primer družine

Mesečna premija z 8,5 % DPZP v (EUR)

1 starš in 1 otrok (mlajši od 18 let)

28,70

SPECIFIKACIJA ZAVAROVALNEGA PROGRAMA
Zavarovanje Best Doctors krije drugo zdravniško mnenje ter stroške zdravljenja kritih
bolezni in zdravstvenih postopkov po vsem svetu do višine dogovorjenih zavarovalnih
vsot in sicer:
RAKAVA OBOLENJA
Vključuje zdravljenje kateregakoli malignega tumorja,
vključno z levkemijo, sarkomom in limfomom (razen kožni
limfom), za katerega je značilna nenadzorovana rast in
širitev malignih celic ter napad tkiv, kot tudi zdravljenje
predmalignih tumorjev in in-situ karcinomov, ki so
omejeni na epitel področja nastanka in niso prešli na
stromo ali bližnja tkiva.

PRESADITVE
Organa živega darovalca
Vključuje kirurško presaditev ledvice, dela jeter, pljučnega
režnja ali trebušne slinavke. Neozdravljivi organ je
nadomeščen z drugim, enakim organom, ki ga daruje
druga živa kompatibilna oseba.
Kostnega mozga
Vključuje kirurško presaditev kostnega mozga zaradi
neozdravljive okvare njegove funkcije. Kostni mozeg je
kompatibilen z drugim mozgom iste vrste, ki ga daruje:
• zavarovanec (transplantacija zavarovančevih gojenih
celic),
• živa kompatibilna oseba.

TEŽJI OPERATIVNI POSEGI
Nevrokirurgija
Vsebuje vse kirurške posege na možganih in/ali drugih
znotraj lobanjskih strukturah, kot tudi benigne tumorje
hrbtenjače.
Zamenjava in popravilo srčnih zaklopk
Vključuje celotno zamenjavo ali popravilo ene ali več
srčnih zaklopk.
Kirurška koronarna revaskularizacija (miokardna
revaskularizacija)
Vključuje kirurški poseg, ki je opravljen po predlogu
kardiologa zaradi zožitve ali neprehodnosti ene ali več
koronarnih arterij.

KONTAKTNA
ŠTEVILKA

080 19 20

Pogovor bo potekal v
slovenskem jeziku

KRATKO NAVODILO ZA UVELJAVLJANJE ZAHTEVKA
Kaj storiti v primeru diagnoze krite bolezni?
Dostop do najboljše medicinske oskrbe v samo štirih korakih:
1.
Pokličite
nas

2.
Rešimo vas
dvomov

3.
Ponudimo vam
rešitve
4.
Zaupajte v
Best Doctors

To je prvi korak koriščenja zdravstvenih storitev Best Doctors. Ob vzpostavitvi stika z nami vam bo
oseba odgovorna za vaš primer, razložila vse o začetku postopka za pridobitev drugega zdravniškega
mnenja in vam dala nadaljnja priporočila glede najprimernejšega zdravljenja. Best Doctors sestavlja
mreža 50.000 zdravnikov po vsem svetu, vsak od njih pa je strokovnjak na svojem področju.
Zbrali bomo vaše razpoložljive in ustrezne zdravstvene podatke, kot so diagnoza, zdravstvena
anamneza in izvidi. Izberemo najprimernejšega strokovnjaka, ki bo preučil dokumentacijo, s
podrobnim poročilom potrdil vašo diagnozo in priporočil najprimernejše zdravljenje. Nato vam
posredujemo poročilo, ki ga morate natančno preučiti, in v katerem potrdimo, ali je vaše stanje
in/ali poseg vključeno v kritje zdravljenja. Drugo zdravniško mnenje lahko pridobite za katerokoli
bolezen in/ali poškodbo*.
Če se skladno s priporočili strokovnjaka odločite za zdravljenje v tujini, bomo poiskali najprimernejšo
bolnišnico/zdravstveno ustanovo in vam pomagali izbrati najprimernejšo možnost. Poleg tega vas
bomo naročili pri zdravnikih in poskrbeli za sprejem v bolnišnico. Za vas in za vašega spremljevalca
bomo uredili vse potrebno za potovanje (npr. letalske vozovnice in nastanitev).
Vselej smo ob vas, odgovarjamo na vaša vprašanja in vam pomagamo s pojasnili, če česa ne
razumete. Med celotnim postopkom vam posredujemo vse potrebne informacije, tako da se lahko
vi osredotočite samo na okrevanje.

*Razen: psihiatrična stanja, zobozdravstvene težave in trenutno hospitalizirane osebe.

Best Doctors v praksi
ANDREJ O IZKUŠNJI Z BEST DOCTORS
Pri Best Doctors so pomagali Andreju tako, da so mu zagotovili dostop do vodilnega
strokovnjaka za izvedbo posega, ki ga je potreboval.
Oktobra 2013 je bila Andreju postavljena diagnoza: tumor na hipofizi. Posledica takšnega tumorja je prekomerna
proizvodnja rastnega hormona, kar lahko povzroči prezgodnjo smrt. Priporočili so mu takojšnjo operacijo z odstranitvijo
tumorja.
Andrej je imel dostop do drugega zdravniškega mnenja Best Doctors, ki strankam priskrbi drugo zdravniško mnenje.
Vodilni mednarodni strokovnjak, ki so ga izbrali iz podatkovne zbirke Best Doctors, je temeljito preučil njegov primer in
potrdil, da je operacija najboljša rešitev. Strokovno znanje kirurga je bilo pri tem posegu bistvenega pomena, zato je Best
Doctors pripravila seznam najboljših svetovnih možganskih kirurgov in bolnišnic, kjer bi lahko opravili operacijo.
Best Doctors je uredila vse do najmanjše podrobnosti. Andreja so operirali v bolnišnici Cedars Sinai Medical Center v Los
Angelesu. Družba je organizirala in plačala vse od potovanja do nastanitve. Operacija je bila zelo uspešna, Andrej pa bo
moral v naslednjih petih letih samo še opraviti pet preiskav.

»Imel sem si možnost ogledati podatkovno zbirko
Best Doctors, kar se je izkazalo za ogromno prednost
mojega zdravstvenega zavarovanja.«

»Brez dvoma lahko trdim, da je bila izbira Best
Doctors moja najboljša odločitev, saj so mi omogočili
dostop do najboljših zdravnikov na svetu za
zdravljenje moje bolezni. Celotni postopek so izpeljali
na visoki profesionalni ravni in nikoli niso pozabili na
človeško plat.«

To je resničen primer, družba Best Doctors pa je dovoljenje za objavo pridobila od bolnika. Da bi zavarovali in ohranili bolnikovo zasebnost, smo spremenili osebne podatke. Te
zgodbe ali njenih delov ni dovoljeno kopirati, uporabljati ali objavljati brez izrecnega dovoljenja družbe Best Doctors.

BOJAN IZ LJUBLJANE O IZKUŠNJI Z BEST DOCTORS
Zavarovanje potrebuješ takrat, ko to najmanj pričakuješ. Po preventivnem pregledu prostate, na katerem so mi odkrili cisto
na ledvici, mi zdravniki kljub dodatnim CT preiskavam niso mogli jasno povedati za kakšno vrsto ciste gre. Odločil sem se,
da v sklopu zavarovanja Best Doctors pridobim drugo mnenje. V zelo kratkem času sem iz Združenih držav Amerike prejel
drugo mnenje, pri čemer sem bil z ustanovo Best Doctors ves čas v kontaktu. Resnično prvič sem imel občutek, da mi neka
ustanova dejansko želi pomagati. Občutek, da v težkih trenutkih nisi nemočen in sam, je vreden veliko.
Po prejemu drugega mnenja sem zdravnikom posredoval še novejše izvide. Mnenje so dopolnili tudi s konkretnim
predlogom, da je potreben operacijski poseg. Vse se je dogajalo zelo hitro, zato me je še posebej presenetilo sporočilo,
da lahko Best Doctors v roku enega meseca opravi predviden poseg v dveh uglednih klinikah (Royal Marsden Hospital iz
Londona oziroma Brigham and Womens Hospital Boston, ZDA). Poseg bi opravila dva mednarodno priznana specialista – v
Londonu prof. David Nikol oziroma v Bostonu Dr. Jerome Richie.
Z vsem navedenim sem seznanil tudi oba specialista urologa v moji bolnišnici. Oba sta bila nad izbiro specialistov in
možnostjo, ki mi jo je ponudil Best Doctors navdušena in sta podprla mojo odločitev ob morebitnem odhodu na poseg v
tujino.
Hvala Zavarovalnici Sava, da mi z zavarovanjem Best Doctors nudite občutek varnosti in možnost drugega mnenja ter
zdravljenja.
To je resničen primer, Zavarovalnica Sava pa je dovoljenje za objavo pridobila od bolnika. Da bi zavarovali in ohranili bolnikovo zasebnost, smo spremenili osebne podatke. Te
zgodbe ali njenih delov ni dovoljeno kopirati, uporabljati ali objavljati brez izrecnega dovoljenja Zavarovalnice Sava.

PARTNERJI
Best Doctors:
Družbo Best Doctors sta ustanovila dva
profesorja s Harvardske medicinske fakultete,
s prepričanjem, da morajo imeti ljudje po
vsem svetu dostop do vodilnih svetovnih
strokovnjakov, ki lahko odgovorijo na vsa
pomembna vprašanja v primeru diagnoze resnih
zdravstvenih stanj oziroma bolezni ter poskrbijo
za ustrezno zdravljenje. Družba Best Doctors
poveže povsem običajne ljudi z vodilnimi
svetovnimi strokovnjaki.

Tabela premij*
Pristopna starost za
zavarovane osebe:

Od 31 dni do 18 let

Od 19 do 64 let

Od 65 do 85 let

Frekvenca plačevanja

Premija brez 8,5 %
DPZP

8,5 % DPZP

Premija z 8,5 % DPZP

mesečno

8,66

0,74

9,40

četrtletno

19,24

1,64

20,88

polletno

34,96

2,97

37,93

letno

62,00

5,27

67,27

mesečno

17,79

1,51

19,30

četrtletno

46,38

3,94

50,32

polletno

88,97

7,56

96,53

letno

169,00

14,37

183,37

mesečno

22,53

1,92

24,45

četrtletno

60,35

5,13

65,48

polletno

116,46

9,90

126,36

letno

222,95

18,95

241,90

*Premija se zviša konec tistega zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 18 oz. 64 let.

(v EUR)
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