Zdravstveno zavarovanje
Zdravje

Čas je, da zdravje
postavimo na prvo mesto
Z ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM VAM V PRIMERU NOVO NASTA

Ključne prednosti
1

2

3

4

ENOSTAVNO IN HITRO
DO ZDRAVSTVENIH
STORITEV

PRIČETEK OBRAVNAVE
PRI SPECIALISTU ŽE V
10 DNEH

CELOSTNA
OBRAVNAVA
ZAVAROVANCA

DO ZDRAVNIŠKIH
STORITEV SAMO Z
ENIM KLICEM

ZAVAROVANJE NUDI ASISTENČNE STORITVE ORGANIZIRANJA IN NAROČANJA
TER KRITJA STROŠKOV ZA:
• Enostaven pričetek zdravstvene
obravnave s klicem na našo
brezplačno številko 080 19 20.
• Pomoč in svetovanje zavarovancu
skozi celoten postopek zdravljenja.
• Ureditev asistenčnih storitev in
zdravstvene obravnave v primeru
poškodbe brez čakalnega roka.
• Zahtevne diagnostične preiskave.
• Zdravstvene posege v enodnevni obravnavi.

• Ambulantne fizioterapije.
• Visoka kritja s soudeležbo
zavarovanca ali brez.
• Kritje tudi za že obstoječa bolezenska
ali poškodbena stanja, v primeru, da
zavarovanec v dveh letih ni bil prejemnik
ostalih zdravstvenih obravnav.
• Obisk pri uveljavljenih specialistih v Sloveniji.
• Ugodnejše zavarovanje za družine.

PODROBNEJŠI PREGLED ZAVAROVALNIH KRITIJ
V OKVIRU ASISTENČNIH STORITEV ZAVAROVANCU OMOGOČAMO:
• posredovanje informacij o zdravstvenih

• posredovanje informacij o zdravnikih

• pomoč pri elektronskem naročanju na

• posredovanje informacij v zvezi z

PAKET ZDRAVJE in ZDRAVJE PLUS

centrih in naročanje na zdravstvene
storitve pri naših pogodbenih partnerjih,
in v javnih zdravstvenih sistemih,
zdravstvene storitve, ki jih bo zavarovanec
opravil v javnem zdravstvenem
sistemu na podlagi eNapotnice,

• posredovanje informacij o novostih pri

specialistih iz javne in zasebne mreže
(informacije o načinu naročanja, najkrajših
čakalnih dobah, ordinacijskih časih ...),
zavarovanjem in obsegom kritij,

• obveščanje zavarovanca pred

terminom zdravstvene storitve.

zavarovanjih in storitvah, ki jih nudimo,

SPECIALISTIČNE AMBULANTE STORITVE KRIJEJO:
• specialistični ambulantni pregled pri

specialistu na področju dermatologije,
gastroenterologije, ginekologije
(sekundarni nivo), kardiologije,
ortopedije, urologije in drugih,

• osnovne preiskave kot so

laboratorijske preiskave krvi in
urina, EEG, EKG, RTG, UZ ...,

• enostavne ambulantne posege

med katere spadajo tudi biopsija,
odstranitev manjšega kožnega izrastka,
odstranitev tujka, punkcija ...

ZAHTEVNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE MED DRUGIM VKLJUČUJEJO:
• računalniško tomografijo (CT, CTA),

• endoskopski UZ,

• magnetno resonanco (MR, MRA),

• gastroskopijo,

• pozitronsko emisijsko tomografijo (PET),

• kolonoskopijo.

• UZ vodeno biopsijo notranjih
organov in prostate,

PAKET ZDRAVJE PLUS

MED ZDRAVSTVENE POSEGE V ENODNEVNI OBRAVNAVI SODIJO TUDI:
• poseg na očesu (siva mrena, pterigij,

• rektoskopski poseg, polipektomija,

• artroskopija komolca, kolena ali gležnja,

• operacija hemoroidov in

pinguekula, xantalazma, entropij),

• operativno zdravljenje krčnih žil,
• koronarografija, operacija
karpalnega kanala,

UZ razbijanje ledvičnih kamnov,
operacijo trebušne kile,

• endoskopska operacija nosu
in obnosnih votlin.

AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE:
Ambulantne fizioterapije so nadaljevanje specialistične zdravstvene obravnave
in so potrebne za zdravljenje novo nastale bolezni, stanja ali poškodbe.

INFORMACIJE O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
PAKET ZDRAVJE

PAKET ZDRAVJE PLUS

STAROST
ZAVAROVANCA

Od 1. do 64. leta. Za osebe
do 19. leta je možno skleniti
zavarovanje le skupaj s
staršem oziroma skrbnikom.

Od 1. do 64. leta. Za osebe
do 19. leta je možno skleniti
zavarovanje le skupaj s
staršem oziroma skrbnikom.

ZAVAROVALNA DOBA

Zavarovalna doba traja
eno leto in se lahko molče
podaljša najkasneje do
poteka zavarovalnega leta,
v katerem zavarovanec
dopolni 65. leto starosti.

Zavarovalna doba traja
eno leto in se lahko molče
podaljša najkasneje do
poteka zavarovalnega leta,
v katerem zavarovanec
dopolni 65. leto starosti.

ZAVAROVALNA
KRITJA

• asistenčne storitve

• vključuje vse storitve

naročanja in organiziranja
zdravstvenih postopkov

• specialistične

ambulantne storitve

• zahtevne diagnostične

paketa Zdravje

• zdravstvene posege v
enodnevni obravnavi

• ambulantne fizioterapije

preiskave

KRITA ZDRAVSTVENA
PODROČJA

Zavarovanje krije stroške
zdravljenja novo nastale bolezni,
stanja ali poškodbe, ki na
podlagi zdravniškega napotila
upravičujejo zdravstvene
ukrepe na področjih angiologije,
endokrinologije, dermatologije,
fizikalne medicine,
gastroenterologije, ginekologije
(sekundarni nivo), hematologije,
kardiologije, nefrologije,
nevrologije, oftalmologije,
ortopedije, otorinolaringologije,
proktologije, pulmologije,
tireologije in urologije.

Zavarovanje krije stroške
zdravljenja novo nastale bolezni,
stanja ali poškodbe, ki na
podlagi zdravniškega napotila
upravičujejo zdravstvene
ukrepe na področjih angiologije,
endokrinologije, dermatologije,
fizikalne medicine,
gastroenterologije, ginekologije
(sekundarni nivo), hematologije,
kardiologije, nefrologije,
nevrologije, oftalmologije,
ortopedije, otorinolaringologije,
proktologije, pulmologije,
tireologije in urologije.

VIŠINA
ZAVAROVALNIH
KRITIJ

• kritje storitev do 3.000 EUR

• kritje storitev do 30.000

PLAČILO PREMIJE

Mesečno ali letno.

Mesečno ali letno.

ZAVAROVANEC

Fizična ali pravna oseba.

Fizična ali pravna oseba.

letno brez soudeležbe

EUR letno brez soudeležbe

• kritje storitev do 30.000

EUR letno s 30-odstotno
soudeležbo

HITER DOSTOP DO SPECIALISTIČNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV
Vse storitve, ki vam jih nudi zdravstveno zavarovanje, boste opravili v skrbno
izbranih in priznanih specialističnih zdravstvenih centrih po vsej Sloveniji.

Naši zdravstveni partnerji opravljajo visoko kakovostne storitve
na področju celotne Slovenije. Med njimi so:
• Artros d. o. o., center za ortopedijo
in športne poškodbe

• Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o.

• Althea, center Zdravja in Harmonije

• Fizioterapija Corpus Izidor
IvanovićTerme Krka

• Cardial, specialistična ambulantna dejavnost

• Medicinski center Medartis

• Kirurški sanatorij Rožna dolina

• Terme Krka, d.o.o. - Talaso Strunjan

• Morela okulisti

• CIIM PLUS, Center za interno
in interventno medicino

• Thermana Laško

• Diagnostični center Bled

POSTOPEK ZDRAVLJENJA NA PRIMERU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anja je na
koži opazila
spremembo, ki ji
je povzročila skrb,
zato je obiskala
osebnega
zdravnika.

Osebni zdravnik
izda e-napotnico
za specialista.

Anja pokliče
na brezplačno
številko
Asistenčnega
centra
Zavarovalnica
Sava na številko
080 19 20.

Sledi pregled pri
dermatologu,
ki ugotovi, da
je potrebno
znamenje
odstraniti, zato jo
napoti na poseg h
kirurgu plastiku.

Kirurg plastik
odstrani kožno
znamenje in
ga pošlje na
histološko
preiskavo.

Anja prejme
izvide.
V primeru
potrebe po
nadaljni
obravnavi, sledi še
kontrolni pregled.

Postopek zdravljenja na primeru si oglejte na spletni strani www.zav-sava.si/sl-si/zavarovanja/zdravje/dodatna. Celoten seznam
izvajalcev zdravstvenih storitev lahko preverite na naši spletni strani.

PREMIJE PRVI PAKETIH
Premije pri paketu ZDRAVJE

Pristopna starost

1)
2)

Premije pri paketu ZDRAVJE PLUS

Plačilo premije

Plačilo premije

Mesečno

Letno

Mesečno

Letno

od 1. do 19. leta

5,96

69,37

12,87 1)

8,37 2)

149,86 1)

97,41 2)

od 20. do 49. leta

8,60

100,21

16,73 1)

10,87 2)

194,93 1)

126,71 2)

od 50. do 59. leta

13,50

157,27

28,61 1)

18,60 2)

333,33 1)

216,66 2)

od 60. do 64. leta

17,01

198,15

35,57 1)

23,12 2)

414,38 1)

269,35 2)

brez soudeležbe zavarovanca
s 30 % soudeležbo zavarovanca

PRIMER IZRAČUNA PREMIJE
Zavarovane osebe

1. Partnerja
2.

Družina
z enim otrokom

Starost

Izbrani paket

51 in 48 let

Zdravje plus s
30 % soudeležbo

25,93

38 in 35 let
ter 8 let

Zdravje

20,39

* V tabelah so prikazane mesečne premije z vključenim 8,5 % DPZP. (v EUR)

Cena z družinskim popustom

Prednosti sklenitve
zdravstvenih zavarovanj
Visoka kritja z
ali brez udeležbe
zavarovanca

Zdravstveno
zavarovanje
vključuje tudi
asistenčne storitve

Ugodnejše
zavarovanje za
družine

Možnost izbire
zavarovalnih
paketov

POKLIČITE NAS IN POISKALI BOMO NAJBOLJ OPTIMALNO REŠITEV.
VEČ INFORMACIJ NA 080 19 20 IN NA ZAV-SAVA.SI
Maribor
Zagrebška 83
2507 Maribor
T 02 233 23 07
pe-maribor@zav-sava.si

Nova Gorica
Delpinova ulica 7
5000 Nova Garica
T 05 335 90 00
pe-nova-gorica@zav-sava.si

Kranj
Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj
T 04 281 80 10
pe-kranj@zav-sava.si

Ljubljana
Dunajska cesta 8
1000 Ljubljana
T 01 234 55 00
pe-ljubljana@zav-sava.si

Koper
Cesta Zore Perello-Godine 2
6000 Koper
T 05 611 77 70
pe-koper@zav-sava.si

Pomurje
Presernova ulica 7
9240 Ljutomer
02 584 96 70
pe-ljutomer@zav-sava.si

Celje
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
T 03 428 45 04
pe-celje@zav-sava.si

Novo mesto
Seidlova cesta 5
8000 Novo mesto
T 07 39 13 500
pe-novo-mesto@zav-sava.si

Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec
T 02 881 27 00
pe-slovenj-gradec@zav-sava.si

Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzamemo odgovornosti.
Ob sklenitvi pogodbe si pozorno preberite zavarovalne pogoje, ki vsebujejo popolne informacije o produktu.
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