
Zavarovanje

Dodatno zavarovanje  
za hude bolezni

Nihče si ne želi zboleti. Če se to zgodi, boste vso svojo pozornost želeli 
usmeriti v zdravljenje. Vam in vašim bližnjim bo s sklenjenim dodatnim 
zavarovanjem prihranjeno razmišljanje o finančnih obveznostih.

NE SPREGLEJTE!

Z zavarovanjem poskrbite tudi za primer bolezni sodobnega časa: stresa, 
anksioznosti, depresije in izgorelosti. Z izplačilom zavarovalne vsote v 
višini 2.000 EUR si lahko zagotovite ustrezno strokovno pomoč, hitreje 
znova ujamete ravnovesje in se vrnete v običajno življenje.        



Primer Anjine družine
Anja in Žiga sta stara 40 let. Imata dva otroka, osnovnošolca in dijakinjo. 
Želita si poskrbeti za družino, če bi se zgodilo najhujše. Žiga ima že 
sklenjeno Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zanj se je odločila 
tudi Anja. Zanima jo, ali lahko poskrbi za finančno varnost sebe in svojih 
bližnjih tudi za primer, če zboli za hudo boleznijo. Kaj ji prinaša  
Dodatno zavarovanje za hude bolezni?

Sem do izplačila upravičena zgolj v primeru hude oblike bolezni?
Med prednostmi razširjenega paketa zavarovanja je tudi ta, da je Anja 

upravičena do delnega izplačila v primeru, če se ena od bolezni ob 

določenih pogojih (glej tabelo) pojavi v lažji obliki. V tem primeru se ji 

izplača 30 % zavarovalne vsote.

In če bolezen napreduje oz. se pojavi še katera druga huda bolezen?
Če ista bolezen napreduje, je Anja pri sklenjenem razširjenem paketu upravičena 

do izplačila razlike zavarovalne vsote. Vključene hude bolezni so razporejene v 

štiri skupine in iz vsake skupine je upravičena do izplačila 100 odstotkov zavarovalne 

vsote. V primeru, da bi jo doletele bolezni iz vseh skupin, bi lahko prejela štirikratnik 

zavarovalne vsote. Po prvem izplačilu 100 odstotkov zavarovalne vsote iz ene od skupin 

Anji ni treba več plačevati zavarovalne premije, zavarovanje pa ostane v veljavi.

Kaj bo, če hudo zbolim?
Hude bolezni, kot je na primer rak, so žal pogoste. Za rakom zboli letno več kot 

15.000 prebivalcev Slovenije. Čeprav je bolezen pogostejša v poznejših letih, za njo 

v Anjinih letih zboli več sto ljudi vsako leto. Če zboli, se lahko zgodi, da bo zaradi 

zdravljenja dlje časa odsotna z dela, kar pomeni, da izgubi del prihodkov. Morda bo 

potrebovala dodatno zdravljenje, strokovno pomoč in nasvete. Za to bo potrebovala 

dodatna finančna sredstva. Hkrati bo želela poskrbeti, da bo družina ohranila 

kakovost življenja in se ji ne bo treba soočiti s finančnimi težavami, ki bi lahko nastale 

npr. zaradi odplačevanja kredita in poravnanja drugih življenjskih stroškov. 



ANJINA ODLOČITEV
Anja bo za finančno varnost sebe in svojih bližnjih poskrbela s sklenitvijo 

razširjenega paketa Dodatnega zavarovanja za hude bolezni,  

z dobo 10 let in zavarovalno vsoto 50.000 EUR.  

Njena mesečna premija bo znašala 23,06 EUR.  

V primeru osnovnega paketa bo znašala mesečna premija 18,15 EUR.

Informativni izračun velja za osebo v starosti 40 let, nekadilka z zdravim življenjskim slogom. Opisani primeri zavarovanja za Anjo in Žiga so informativne narave. 
Popoln seznam bolezni, značilnosti in podrobnosti zavarovanja so navedeni v zavarovalnih pogojih in drugih dokumentih Dodatnega zavarovanja za hude 
bolezni. Vse podrobnosti so vam na voljo v poslovalnicah Zavarovalnice Triglav in pri njenih zastopnikih.

Ali lahko Dodatno zavarovanje za hude bolezni sklenem tudi naknadno  
k že sklenjenemu življenjskemu zavarovanju?
Anjin mož Žiga je že življenjsko zavarovan. Ob sklenitvi še ni razmišljal o hudih 

boleznih, a tudi on se lahko dodatno zavaruje za hude bolezni na že obstoječi  

polici življenjskega zavarovanja.

Kaj pa, če zboli še moj otrok?
Vzroki za pojav bolezni so lahko tudi dedni. Npr. rak dojke je pogostejši, če je bolezen 

že bila prisotna v družini. Anjo bi v takem primeru skrbelo tudi za hčerko. A ne glede 

na to, za kakšno boleznijo bi Anja zbolela, sta otroka upravičena do brezplačne 

genetske analize nagnjenosti k nekaterim boleznim. Hkrati bosta že z mamino polico 

zavarovana tudi za primer 19 hudih bolezni.

Kaj pa stres in druge bolezni »sodobnega časa«?
Anja zaradi narave svojega dela nosi veliko odgovornosti in je pogosto 

preobremenjena. Čuti bojazen, da bi to lahko vplivalo na njeno zdravje. Večkrat sliši, 

da se to dogaja vse pogosteje. Njeno zavarovanje krije diagnosticirane bolezni, kot so 

depresija, anksioznost, stres in izgorelost, ki ji lahko onemogočajo delo in zahtevajo 

zdravljenje. Z izplačilom v višini 2.000 EUR bo zavarovalnica Anji pomagala, da 

si bo lahko poiskala dodatno strokovno pomoč in se tako čim hitreje vrnila k 

vsakdanjemu življenju.



Zavarovalnica Triglav, d. d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
www.triglav.si

Dodatno zavarovanje za hude bolezni lahko podrobno spoznate in sklenete 
preprosto, kjerkoli in kadarkoli. 
• Obiščite najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav ali se oglasite svojemu zastopniku.

• Sklenite zavarovanje na spletu na www.triglav.si/dodatno-zavarovanje-za-hude-bolezni.

• Pišite nam na info@triglav.si.

• Pokličite na 080 555 555.

Dodatno zavarovanje lahko priključite k novemu ali obstoječemu zavarovanju: Življenjsko zavarovanje za primer 
smrti, Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije, Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks.

Dodatna kritja 
razširjenega 
paketa:

Za odrasle
- zavarovanje za stres, anksioznost, 
  depresijo in izgorelost

Za otroke zavarovane osebe
- zavarovanje 19 hudih bolezni
- genetska analiza Triglav DNK

Katere hude bolezni so vključene v zavarovanje?
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1. rak

2. presaditev glavnih organov – kostni mozeg

3. aplastična anemija

4. srčni infarkt

5. operacija koronarnih arterij (»bypass«)

6. možganska kap

7. zamenjava srčnih zaklopk

8. operacija zaradi bolezni aorte

9. ledvična odpoved

10. presaditev glavnih organov – srce in ledvice

11. Alzheimerjeva bolezen

12. Parkinsonova bolezen

13. multipla skleroza

14. benigni možganski tumor

15. trajna in nepopravljiva izguba sposobnosti govora

16. paraliza udov

17. trajna in nepopravljiva izguba vida

18. trajna in nepopravljiva gluhost

19. bakterijski meningitis, ki povzroča trajne simptome

20. akutni virusni encefalitis, ki povzroča trajne simptome

21. koma, ki povzroča trajne simptome

22. kronična pljučna bolezen

23. revmatoidni artritis

24. presaditev glavnih organov – jetra, pljuča, tanko črevo, 
       trebušna slinavka in sestavljeno tkivo

Hude bolezni
Osnovni paket 

POLNO IZPLAČILO 
100 %

Razširjeni paket 
DELNO IZPLAČILO 

30 %

Razširjeni paket 
POLNO IZPLAČILO 

100 %


