Z vami
na poti
do zdravja.

Izkoristite ugodnosti
kolektivnih zavarovanj:
Specialisti+ Kolektivno
Zobje Kolektivno
Zdravstveni nasvet
Kolektivno
Drugo mnenje
Kolektivno

S kolektivnimi zdravstvenimi
zavarovanji Triglav Zdravje.

Vaš partner za zdravje.

triglavzdravje.si

Specialisti+ Kolektivno

Specialisti+ Kolektivno

Ko pri osebnem zdravniku prejmete napotnico za specialistično obravnavo, je izjemno pomembno, da
si zagotovite hitro obravnavo pri zdravniku specialistu, saj se med čakanjem lahko pojavijo dodatni
zapleti. Zavarovanje v primeru novonastale bolezni, stanja ali poškodbe krije stroške opravljenih
zdravstvenih storitev in povračilo stroškov zdravil na beli recept.
Zavarovalec ima možnost izbire med posameznimi kritji, čemur se prilagodi tako premija kot
zavarovalna vsota, ki na letni ravni znaša največ do višine 30.000 EUR.

Kaj vključuje zavarovanje?
Specialistične obravnave
Specialistični pregledi
Enostavne diagnostične
preiskave:
• Laboratorij
• Rentgen (RTG)
• Ultrazvočna preiskava
• Elektrokardiografija (EKG)
• Elektromiografija (EMG)
• Druge storitve
Enostavni ambulantni
posegi:
• Aplikacija blokade
• Punkcija
• Odstranitev tujka
• Druge storitve

Zahtevni diagnostični
postopki
Računalniška tomografija (CT)

Zdravila
Predpisana na beli recept s
strani specialista

Magnetna resonanca (MR)
Endoskopije (gastroskopija,
kolonoskopija)
Patohistološka preiskava
Druge storitve
Posegi

Ambulantna rehabilitacija
Fizioterapija
Delovna terapija
Govorna terapija

Artroskopski poseg
Operacija kile
Poseg na očesu
Krčne žile
Druge storitve

Vse zdravstvene storitve so primeroma
naštete. Podrobneje so opredeljene
v Splošnih pogojih zavarovanja
specialistično ambulantnega zdravljenja
ter na Seznamu zahtevnih diagnostičnih
postopkov in posegov, ki je objavljen na
spletni strani www.triglavzdravje.si.

Specialistična obravnava se izvaja na področjih
Ortopedija
Angiologija
Ginekologija
Dermatovenerologija
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Nevrologija
Kardiologija
Proktologija
Otorinolaringologija

Gastroenterologija
Tireologija
Oftalmologija

Specialisti+ Kolektivno

Kako enostavno in hitro do specialista?
Ko potrebujete specialista in prejmete napotnico, prepustite iskanje
najkrajših čakalnih dob in ustreznega specialista vašemu partnerju
za zdravje. Postopek je zelo enostaven:

1.
Pokličete
asistenčni
center
Zdravstvena
točka.

Vaš klic na 080 26 64 sprejme
zdravstveno osebje, ki vam
strokovno svetuje in v celoti
organizira pregled pri specialistu.

2.
Izberete
zdravstvenega
izvajalca.

Pri izbiri specialista in termina se
prilagodijo vašim potrebam in
željam (blizu službe ali doma,
v popoldanskih urah, itd.)

3.
Dobite termin
za zdravstveno
storitev.

Nastale stroške
zdravstvene obravnave
krije zavarovalnica.

4.
Zaključite ali
nadaljujete
zdravljenje.

V primeru napotitve na dodatno
zdravstveno storitev, vam celotno
organizacijo ponovno izvedejo
v Zdravstveni točki.

Zagotovite si zanesljivega partnerja za zdravje z zavarovanjem Specialisti+ Kolektivno.
Za dodatne informacije pokličite 080 26 64 ali obiščite www.triglavzdravje.si.
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Specialisti+ Kolektivno

Primer iz vsakdanjega življenja
Hitro vključevanje v vsakodnevne življenjske aktivnosti
po bolečinah v kolenu

Začetek zdravstvene
obravnave:
Napotnica (hitro) za prvo
obravnavo pri ortopedu
Razlog: dalj časa trajajoče
bolečine v kolenu

Potek zdravstvene obravnave:
MR kolena
Specialistični pregled pri
ortopedu
Artroskopija kolena
Kontrolni pregled pri
ortopedu
Fizioterapija

Zaključek zdravstvene
obravnave:
Kontrola čez šest
mesecev

Javni zdravstveni sistem

Samoplačniške storitve

Specialisti+

• Asistenca pri naročanju:
ne. Uporabnik sam išče
specialista in organizira
termin obravnave.
• Čakalna doba:* napotnica
»hitro« povprečje 156 dni
• Stroški obravnave:
0 EUR

• Asistenca pri naročanju:
ne. Uporabnik sam išče
specialista in organizira
termin obravnave.
• Čakalna doba: kratka
• Stroški obravnave:
2.080 EUR

• Asistenca pri naročanju:
da. Zavarovalnica
poišče ustreznega
specialista in organizira
termin.
• Čakalna doba:
kratka - celotna
obravnava v 20 dneh
• Stroški obravnave:
0 EUR

Navedeni zdravstveni primer izhaja iz resničnih dogodkov, vendar se potek zdravstvene obravnave za vsak posamezen primer
lahko razlikuje.
*Informativni podatek za čakalne dobe (hitra obravnava) v javnem zdravstvenem sistemu je ocenjen na podlagi javno dostopnih
podatkov o čakalnih dobah v mesecu januarju 2021. Podatki o čakalnih dobah se lahko spreminjajo.
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Zobje Kolektivno

Zobje Kolektivno
Zdravje zob in ustne votline je bistve
nega pomena za zdravje in dobro
počutje. Ustrezna skrb za zdravje zob
zmanjša tveganje za nastanek drugih
bolezni, zato so pomembni redni obiski
pri zobozdravniku. V primeru nastanka
težav je ključnega pomena kakovostna
in pravočasna obravnava.
Z zavarovanjem Zobje Kolektivno si
lahko zagotovite finančno varnost, saj
krije stroške številnih zobozdravstvenih
storitev.

Kaj vključuje zavarovanje?*
Nadstandard

Doplačila za višji standard materialov in storitev, kot je določeno v obveznem
zdravstvenem zavarovanju
Letna zavarovalna vsota: 1.000 EUR Karenca**: 3 mesece

Nezgoda

Samoplačniške storitve protetike v primeru nezgode
Letna zavarovalna vsota: 5.000 EUR Karenca**: /

Rak ustne
votline

Izplačilo nadomestila v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki
Zavarovalna vsota: 5.000 EUR Karenca**: 3 mesece

Preventiva in
protetika

Samoplačniške storitve preventive in protetike (čiščenje zobnega kamna,
implantati, mostički ...)
Letna zavarovalna vsota: 5.000 EUR Karenca**: 24 mesecev

V primeru samoplačniških zobozdravstvenih storitev nad 1.000 EUR je potrebna najava prek Zdravstvene točke.
*Kaj vključuje zavarovanje je odvisno od izbranih kritij. **Karenca: obdobje brez zavarovalnega kritja

Zavarovalnica krije stroške opravljenih zobozdravstvenih storitev in izplačilo nadomestila:
na podlagi utemeljene medicinske indikacije v primeru novonastale bolezni, stanja ali poškodbe,
v obsegu, načinu in pogojih, dogovorjenih z zavarovalno pogodbo.

Kako lahko uveljavite zavarovanje?
Fotografirate račun, ki ga dobite pri zobozdravniku, navedete številko zoba ter račun hitro
in brez dodatnih stroškov pošljete prek mobilne aplikacije Triglav Zdravje. Fotografijo računa
z zahtevanimi podatki (ime, priimek, številko zoba, številko TRR) lahko pošljete tudi na e-naslov
zobozdravstvo@triglavzdravje.si.

PRIMER –
bela
zalivka

• Kdaj se je pojavila težava?
8 mesecev po začetku zavarovanja
• Račun: doplačilo za belo zalivko na treh ploskvah (zob št. 16) 45* EUR
• Zobozdravstvena ambulanta: s koncesijo
• Vračilo doplačila iz naslova zavarovanja: Zobje Kolektivno: 45 EUR
*Celotna cena zalivke znaša 78,62 EUR, od tega krije obvezno zdravstveno zavarovanje 26,90 EUR,
dopolnilno zdravstveno zavarovanje 6,72 EUR, doplačilo 45 EUR.
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Zdravstveni nasvet Kolektivno

Zdravstveni nasvet Kolektivno

Ko se pojavi zdravstvena težava ali potrebujete razlago izvida, se je smiselno o tem pogovoriti z
zdravnikom, ki lahko že z nasvetom na daljavo olajša skrbi.

Kaj vključuje zavarovanje?
Nasvet zdravnika specialista po telefonu ali videoklicu ter e-pošti, kadar gre za vaše zdravje
ali zdravje vašega mladoletnega otroka, v primeru nenujnih zdravstvenih težav.
Pomoč pri organizaciji samoplačniške zdravstvene obravnave, informacije o čakalnih dobah
v zdravstvu, ozaveščanje o pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
ter drugi uporabni nasveti.
V enem zavarovalnem letu zavarovancu pripada do pet telefonskih pogovorov z zdravnikom in
neomejeno število pogovorov z medicinskimi sestrami.

Kako lahko uveljavite zavarovanje?
Za zdravstveni nasvet enostavno pokličite na 080 26 64 vsak dan, med 6. in 22. uro. Zdravstveno
osebje asistenčnega centra Zdravstvena točka bo uredilo povratni klic zdravnika v dogovorjenem
terminu. Iz tujine lahko pokličete na telefonsko številko +386 5 662 20 00.

PRIMER

Zavarovanec opazi občasen pojav rdečih lis na lasišču in komolcih, ki imajo
na robu bolj svetlo kožo v plasteh, na laseh pa so še najbolj podobni prhljaju.
Občasno se čuti bolečine v dlaneh, v malih sklepih prstov.
1. korak: Pogovor z zdravnikom družinske medicine
Zdravnik družinske medicine po pogovoru oceni, da simptomi verjetno
predstavljajo luskavico. Za postavitev končne diagnoze mu svetuje obisk
specialista dermatologa.
2. korak: Organizacija termina pri specialistu dermatologu
Oseba ima sklenjeno zavarovanje Specialisti+ Kolektivno, zato v asistenčnem
centru Zdravstvena točka organizirajo pregled pri dermatologu. Nastale stroške
krije zavarovalnica.

Drugo mnenje Kolektivno

Drugo mnenje Kolektivno

Ko želite bolje razumeti vaše zdravstveno stanje, pridobiti več informacij o postavljeni diagnozi in
možnih postopkih zdravljenja, izberite zavarovanje Drugo mnenje Kolektivno.
Ekipa zdravnikov svetovno priznane zdravstvene ustanove bo izdelala drugo mnenje, ki vam lahko
pomaga pri dodatnem vpogledu v vaše zdravstveno stanje. Drugo mnenje vsebuje mnenje diagnoze
bolezni in postopka zdravljenja ter morebitna priporočila zdravstvene ustanove o možnostih zdravljenja,
pa tudi mednarodne standarde oskrbe ali nove načine zdravljenja, o čemer se boste lahko posvetovali
s svojim lečečim zdravnikom.
Za organizacijo izdelave drugega mnenja poskrbi družba Mediguide International LLC, ki je vodilna
družba s tega področja.

Kaj vključuje zavarovanje?
Mnenje
diagnoze
bolezni

Mnenje
postopka
zdravljenja

Morebitna
priporočila

Kako lahko uveljavite zavarovanje?
Za pridobitev drugega mnenja morate imeti že postavljeno diagnozo. Postopek je enostaven:
Pokličite asistenčno družbo CORIS na brezplačno telefonsko številko: 080 869 685.
Vso zdravstveno dokumentacijo, za katero želite pridobiti drugo mnenje, posredujete asistenčni
družbi.
Izberete eno izmed treh najprimernejših svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, ki jih
poiščejo posebej za vaš primer.
Izbrana zdravstvena ustanova izdela drugo mnenje v slovenskem jeziku v 10 delovnih dneh po
prejemu celotne zdravstvene dokumentacije.
Število pridobljenih drugih mnenj je neomejeno, zavarovanje pa lahko uveljavite že z datumom začetka
zavarovanja, saj nima karence. Drugo mnenje lahko uveljavite zase, v kolikor je tako dogovorjeno z
zavarovalno pogodbo pa tudi za vaše mladoletne otroke.
Celoten postopek poteka prek asistenčne družbe CORIS, ki skrbi za komunikacijo med zavarovancem
in družbo MediGuide International LCC. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., nima vpogleda v
zdravstveno dokumentacijo, postavljeno diagnozo ali drugo mnenje.
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Kolektivna zdravstvena zavarovanja Triglav Zdravje
so odgovorna in skrbna izbira vsakega delodajalca. Kot zanesljiv partner za zdravje
se prilagodimo željam in potrebam vsakega zavarovalca, ki mu glede na želene
kombinacije med posameznimi zavarovanji in kritji pripravimo ponudbo po meri.

Zobje
Kolektivno

Prednosti za delodajalca
Hitrejša vrnitev zaposlenega na delovno
mesto.
Večja učinkovitost zaposlenih, saj so manj
obremenjeni z zdravstvenimi težavami.
Večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi
dodatne varnosti v primeru zdravstvenih
težav.
Bolj privlačno podjetje za perspektivne
kadre.

Zdravstveni
nasvet
Kolektivno

Drugo mnenje
Kolektivno

Prednosti za zaposlene
Hiter dostop do zdravnika specialista in
zdravljenja, kar znižuje možnost za razvoj
kroničnih bolezni.
Vrhunska mreža zdravstvenih izvajalcev.
Prijazno zdravstveno osebje asistenčnega
centra Zdravstvena točka.
Hiter dostop do nasveta zdravnika
družinske medicine na daljavo.
Krajša bolniška odsotnost in manjši izpad
dohodka.
Hitrejša vrnitev k vsakodnevnim
aktivnostim.
Enostavno uveljavljanje zdravstvenih
storitev.
Kritje stroškov številnih zobozdravstvenih
storitev.
Ugodnejši pogoji ob sklenitvi zavarovanja
pri kolektivnem sklepanju.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Pristaniška ulica 10
6000 Koper

Izdala: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., junij 2021/230.151.009.01

Specialisti+
Kolektivno

