
Kaj je zavarovano?
 Nadstandardna zobozdravstvena storitev: kritje stroškov 

doplačil za nadstandardne zobozdravstve storitve in 
material, ki presegajo standard v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju (OZZ) kot npr.: bela zalivka od 4. zoba dalje 
(bela zalivka na prvih treh zobeh je krita iz OZZ), indirektna 
zalivka, brezkovinska keramična prevleka, kovinsko 
keramična prevleka, brezkovinsko keramični mostiček, 
kovinsko keramični mostiček, zatiček iz kompozitnega 
materiala, strojno širjenje kanala,...).

 Zobnoprotetična rehabilitacija po nezgodi: kritje stroškov 
zobnoprotetičnih storitev in nadomestkov v primeru 
poškodbe zoba zaradi nezgode.

 Zobozdravstvena storitev preventive in protetike: kritje 
stroškov samoplačniških zobozdravstvenih storitev preventive 
in zobne protetike kot npr.: čiščenje zobnega kamna in 
peskanje, začasna prevleka in začasna proteza, implantat,...

 Rak ustne votline s potrebo po protetiki: izplačilo 
nadomestila, če se zaradi diagnoze raka ustne votline ali 
njegovega zdravljenja izkaže potreba po zobozdravstvenih 
storitvah na področju zobne protetike.

Kaj ni zavarovano?
 Zobozdravstvene storitve zaradi stanj, nastalih pred sklenitvijo 

zavarovanja in v času karence.
 Zobozdravstvene storitve, opravljene v času karence.
 Samoplačniško opravljene zobozdravstvene storitve 

zdravljenja (npr. gangrene, kariesa,...) z izjemo stroškov doplačil 
za nadstandardne zobozdravstvene storitve zdravljenja.

 Zobozdravstvene storitve povezane z zamenjavo zobnoprotetičnih 
nadomestkov zaradi estetskih ali anatomskih sprememb ali zaradi 
njegove dotrajanosti.

Celoten nabor izključitev je naveden v zavarovalni pogodbi.

Ali je kritje omejeno?
 Starost ob sklenitvi je najmanj 14 let.
 Karenca za kritje Nadstandardna zobozdravstvena storitev in 
Rak ustne votline s potrebo po protetiki je 3 mesece. Za kritje 
Zobozdravstvena storitev preventive in protetike je karenca  
24 mesecev.
 Letna zavarovalna vsota za kritje Nadstandardna 
zobozdravstvena storitev je 1.000 EUR.
 Letna zavarovalna vsota za kritje Zobnoprotetična rehabilitacija 
po nezgodi je 5.000 EUR.
 Letna zavarovalna vsota za kritje Zobozdravstvena storitev 
preventive in protetike je 5.000.
 Nadomestilo za kritje Rak ustne votline s potrebo po protetiki je 
5.000 EUR.

Zdravstveno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.  
Produkt: Zavarovanje Zobje+

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim 
potrebam ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene določbe o zavarovalnem produktu so podane v drugih dokumentih (v 
zavarovalnih pogojih, na ponudbi, zavarovalni polici ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno 
preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje Zobje+ je prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške nadstandardne zobozdravstvene storitve, stroške zobnoprotetične 
rehabilitacije zaradi nezgode in nudi izplačilo nadomestila v primeru diagnoze raka ustne votline, če je pri tem izkazana potreba po zobni protetiki. 
Poleg navedenega zavarovanje krije strošek samoplačniških zobozdravstvenih storitev preventive in zobne protetike iz seznama zavarovalnice. 

340.133.008.02

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovanje lahko sklenete za obdobje najmanj  štirih let in prične veljati z dnem, ki je na zavarovalni polici naveden kot datum začetka zavarovanja. 
Začetek zavarovalnega jamstva je enak datumu začetka zavarovanja, vendar ne pred potekom karence in plačilom zapadle zavarovalne premije.
Zavarovanje preneha s potekom časa, za katerega je sklenjeno, če se s podaljšanjem zavarovanja za enako trajanje ne strinjate.
Zavarovalnica lahko v primeru neplačevanja zavarovalne premije razdre zavarovalno pogodbo.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Med trajanjem zavarovanja zavarovalne pogodbe ne morete enostransko razdreti. Razdrtje je mogoče dogovoriti samo sporazumno in če za to 
obstajajo utemeljeni razlogi.
V primeru, da se s podaljšanjem oz. obnovitvijo zavarovanja ne strinjate, imate pravico, da s pisno izjavo tega ne sprejmete.
V primeru spremembe določil splošnih pogojev zavarovanja, višine zavarovalne premije ali letne zavarovalne vsote, lahko  odpoveste zavarovalno 
pogodbo v 30 dneh od dneva obvestila o spremembi.

Kdaj in kako plačam?
Zavarovalno premijo plačate z dinamiko in načinom plačevanja dogovorjenim z zavarovalnico do določenega dneva zapadlosti.

Kakšne so moje obveznosti?
• Če predvideni stroški zobozdravstvenih storitev presegajo 1.000 EUR, koriščenje zavarovanja predhodno najavite preko Zdravstvene točke.
• Navajajte resnične in popolne podatke, pomembne za sklenitev ali izvajanje zavarovalne pogodbe. 
• Zavarovalno premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način. 
• Pravice iz zavarovanja uveljavljajte s posredovanjem računa in po potrebi ostale medicinske dokumentacije o vašem (zobo)zdravstvenem stanju.

Kje je zavarovanje veljavno?
 Zavarovanje krije stroške zobozdravstvenih storitev, ki so opravljene v Republiki Sloveniji. 


