
Brez skrbi tudi v težkih trenutkih

Težko si je predstavljati, kakšen je občutek, ko se znajdeš v resnih 
zdravstvenih težavah. Marsikdo se želi v takšnem trenutku še enkrat 
prepričati, ali je postavljena diagnoza pravilna in ali je predpisani 
postopek zdravljenja najprimernejši. 

Zavarovalnica Triglav vam omogoča, da preko družbe MediGuide 
International LLC, ki je vodilna svetovna družba na tem področju, pridobite 
drugo zdravniško mnenje.  Celoten postopek za uveljavitev pravice 
do drugega zdravniškega mnenja bo za zavarovano osebo potekal 
preko slovenskega asistenčnega centra družbe Assistance CORIS 
(CORIS), ki bo na podlagi telefonskega klica zavarovane osebe začela 
celoten postopek za pridobitev drugega zdravniškega mnenja.

Drugo 
zdravniško 
mnenje



Zakaj bi potrebovali drugo 
zdravniško mnenje?

Kdo bo zbral mojo  
zdravstveno dokumentacijo?

Vaše osebne podatke, podatke o 
zdravstvenem stanju ter zdravstveno 
dokumentacijo bodo obravnavali le 
strokovnjaki družb, katerim boste dali 
pisno soglasje.  Podpisali ga boste pri družbi 
CORIS.  Vašo zdravstveno dokumentacijo 
bo družba CORIS posredovala družbi 
MediGuide International LLC, ta pa nato izbrani 

  .ivonatsu inevtsvardz inanzirp onvotevs
Družba MediGuide America in izbrana 
svetovno priznana zdravstvena ustanova 
se zavezujeta k zaupni obravnavi vaših 
osebnih podatkov in zdravstvene 
dokumentacije.

Zavarovalnica Triglav ne bo imela vpogleda 
v zdravstveno dokumentacijo, postavljeno 
diagnozo ali drugo zdravniško mnenje 
svojih zavarovanih oseb. 

Seznam uveljavljenih zdravstvenih ustanov, 
vključenih v program drugega zdravniškega 
mnenja, najdete v informativni brošuri na 
spletnem mestu www.triglav.si/mso. 

 

morebitnega zdravljenja ali drugačne obravnave zavarovane osebe s strani  izbrane 
zdravstvene ustanove.

Postopek pridobitve drugega zdravniškega mnenja

Postopek pridobitve drugega zdravniškega mnenja je zelo preprost in se začne s 
klicem v klicni center družbe CORIS.

Zdravnik bo zavarovani osebi 
postavil diagnozo za določeno 
zdravstveno stanje, za katero 
lahko prejme drugo zdravniško 
mnenje. 

Vso zbrano dokumentacijo bo 
družba CORIS poslala družbi 
MediGuide International LLC, ki bo 
glede na postavljeno diagnozo 
bolezni zavarovani osebi 
priporočila zanjo najprimer-
nejšo svetovno priznano zdra-
vstveno ustanovo.  O izboru 
ustanove bo zavarovano osebo 
obvestila družba CORIS.

Za pridobitev drugega zdrav-
niškega mnenja bo morala 
zavarovana oseba poklicati 
družbo CORIS na številko 059 
091 895, da se bo začel po-
stopek za pridobitev drugega 
zdravniškega mnenja.

Zavarovana oseba se bo sama 
ali skupaj s svojim lečečim 
zdravnikom odločila, ali je 
predlagana zdravstvena usta-
nova zanjo primerna.  Če ji ta 
ustanova ne bo ustrezala, bo 
zavarovana oseba lahko zapro-
sila še za dodatni dve svetovno 
priznani zdravstveni ustanovi.

V desetih delovnih dneh, 
ko bo izbrana zdravstvena 
ustanova prejela celotno 
zdravstveno dokumentacijo o 
določenem zdravstvenem stanju 

zavarovane osebe, bo ta prejela 

drugo zdravniško mnenje.  

Družba CORIS bo zavarovani 
osebi posredovala obrazce, 
potrebne za nadaljevanje po-
stopka.  Zavarovana oseba bo 
obrazce izpolnila in jih skupaj 
z zbrano zdravstveno doku-
mentacijo posredovala družbi 
CORIS.  Pri zbiranju dodatne 
zdravstvene dokumentacije in 
izpolnjevanju obrazcev bo za-
varovani osebi lahko pomagala 
družba CORIS.  

Vso dokumentacijo, potrebno za pripravo drugega zdravniškega mnenja, posredujte na naslov:   
Assistance CORIS d.o.o.  Ul. Bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana

Številka za pomoč 
uporabnikom

Za začetek postopka za pridobitev 
drugega zdravniškega mnenja in 
za vse informacije so vam na voljo 
usposobljeni strokovnjaki družbe 
CORIS.  Za vas so dosegljivi 24 ur na 
dan na telefonski številki:  

059 091 895

Drugo zdravniško mnenje, ki ga bodo za 
vas pripravili neodvisni strokovnjaki, bo 
zajemalo komentar prvotno postavljene 
diagnoze določenega zdravstvenega 
stanja, postopka zdravljenja in morebitna 
priporočila. Pomagalo vam bo bolje 
razumeti vaše zdravstveno stanje ter 
nadaljnje možnosti zdravljenja. Pridoblje-
no drugo zdravniško mnenje lahko 
pomeni nov vidik predhodno postavljene 
diagnoze oz. poteka zdravljenja, o čemer 
se lahko posvetujete s svojim lečečim 
zdravnikom.      


