Premoženjsko zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu. Povzetek ni prilagojen vašim individualnim
potrebam in zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, v ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred sklenitvijo zavarovanja ali po
njej). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco je namenjeno vsem, ki potujete v tujino in želite biti zavarovani za primer
nepredvidenih dogodkov (bolezen, nezgoda), ki vas doletijo v tujini. Zavarovanje lahko sklenete kot individualno, družinsko ali skupinsko
zavarovanje. Kot potovanje v tujino se šteje turistično potovanje, službeno potovanje, če je tako dogovorjeno pa tudi bivanje v tujini z
namenom študija oziroma dela v tujini.

Kaj je zavarovano?
Nujni stroški potrebne zdravniške oskrbe zaradi
nepredvidene bolezni ali posledic nezgode, ki se pojavijo
ali nastanejo med potovanjem oziroma bivanjem v tujini;

Dogodki, ki nastanejo zaradi potresa, terorizma, jedrske
reakcije, radiacije ali kontaminacije, vojni ter drugi
dogodki, navedeni v pogojih;

povečani stroški prevoza v domovino, ki ga odredi
zdravnik;

kronične bolezni in bolezni, zdravljene v zadnjih treh
mesecih pred začetkom zavarovanja, razen, če gre za
nepredvideno zdravniško pomoč za odpravljanje akutne
življenjske nevarnosti;

zavarovanje zagotavlja tudi 24-urno pomoč oziroma
asistenco.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
•

Kaj ni zavarovano?

Z doplačilom lahko dodatno zavarujem tudi bolezni
in nezgode, ki jih utrpi zavarovanec v času aktivnega
športnega udejstvovanja, tekmovanja ali priprav, v
organizaciji posameznika oziroma športne zveze ali
društva.

stroški, povezani z nosečnostjo, porodom, razen pri
akutnem, nenormalnem poteku nosečnosti, če nosečnica
ob nastopu akutne komplikacije še ni izpolnila 39. leta
življenja ali če 30. teden nosečnosti še ni zaključen.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalne vsote in limiti kritja so opredeljeni v
zavarovalni pogodbi.
Pri zdravstvenih zavarovanjih na poslovnih potovanjih v
tujini zavarovanje ne krije potovanj, ki trajajo dlje kot 60
dni.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje velja na območju vsega sveta, z izključitvijo ozemlja Republike Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno
bivališče, če ni v polici drugače dogovorjeno.

Kakšne so moje obveznosti?
•

Pravočasno plačilo premije;

•

upoštevati navodila asistenčnega klicnega centra glede nudenja in organiziranja pomoči;

•

prijava nastanka zavarovalnega primera v treh mesecih po končanem zdravljenju oziroma prevozu v domovino ali smrtnem primeru;

•

predložiti zavarovalnici vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje zavarovalnega primera ali za ugotavljanje obsega zavarovalnega kritja.
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Kdaj in kako plačam?
Premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno kartico, kreditno kartico, preko UPN obrazca ali elektronskega nakazila.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalno kritje se začne ob 00. uri tistega dne, ki je v zavarovalni polici naveden kot dan začetka zavarovanja, če je do takrat plačana zavarovalna
premija. Če zavarovalna premija do tedaj ni plačana, se začne zavarovalno kritje ob 00. uri naslednjega dne, ko je premija plačana. Zavarovalno
kritje preneha ob 24. uri tistega dne, ki je v polici naveden kot dan prenehanja zavarovanja. Zavarovalno kritje za posamezen zavarovalni primer
oziroma posamezno potovanje preneha s potekom veljavnosti zavarovalne police ali  z vrnitvijo v Republiko Slovenijo oziroma državo, kjer ima
zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče. Za konec bivanja velja prestop državne meje Republike Slovenije oziroma države, kjer ima
zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovalno pogodbo lahko odpovem, ko zavarovalno kritje še ni nastopilo. V primeru, ko gre za pogodbo na daljavo, imam pravico, da v roku 15
dni od dneva sklenitve zavarovanja odstopim od zavarovalne pogodbe. Odstop moram pisno vložiti na zavarovalnico do izteka roka, pri čemer se
šteje, da je vložen v roku, če je do izteka roka priporočeno oddan na pošti. Pri zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo krajšo od enega meseca ne
morem odstopiti od pogodbe.

