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Dodatna zdravstvena 
zavarovanja



Zavarovanje Specialisti Specialisti+

Vsebina zavarovanja

•  Specialistične obravnave

•  Zahtevni diagnostični postopki

•  Zdravila

•  Specialistične obravnave

•  Zahtevni diagnostični postopki

•  Zdravila

•  Posegi

•  Ambulantna rehabilitacija

Kdo se lahko zavaruje
•  Osebe, starejše od 18 let;  

neomejeno navzgor

•  Osebe, stare od 0 do 63 let 

 

Kaj je predmet zavarovanja •  Novonastale bolezni, poškodbe in stanja*

Letna zavarovalna vsota
•   3.000 EUR, od tega  

300 EUR za zdravila

  •  30.000 EUR, od tega 300 EUR 

      za zdravila in 350 EUR 

      za ambulantno rehabilitacijo

Trajanje zavarovanja 4 leta

Sprejem v zavarovanje • Ni vprašalnika o zdravstvenem stanju
•  Vprašalnik 

    o zdravstvenem stanju

Pogoji za uveljavitev

pravic iz zavarovanja

Medicinska indikacija, ki se izkazuje z napotnico izbranega osebnega zdravnika, izvidom zdravnika 

specialista oziroma drugo medicinsko dokumentacijo.

Zavarovanci lahko medicinsko utemeljeno indikacijo za obisk specialista v okviru kritja Specialistična 

obravnava pridobijo tudi v pogovoru na daljavo z zdravnikom družinske medicine, ki je v pogodbenem 

razmerju z zavarovalnico.

Način uveljavitve

pravic iz zavarovanj, 

ob obravnavi v okviru 

zavarovanja

Predhodna najava v Zdravstveni točki in pridobitev soglasja za zdravstveno obravnavo.

Plačevanje premije

Način plačevanja:

• plačilni nalog (tiskan)

• plačilni nalog (E-račun)

• direktna obremenitev

Dinamika plačevanja:

• mesečna

• četrtletna

• polletna

• letna

Možnost sklenitve Individualno Individualno, družinsko 

Ugodnosti
Zavarovanje je vključeno v Triglav komplet in prinaša dodaten popust na premoženjska zavarovanja 

Zavarovalnice Triglav, skladno s pravili Triglav kompleta.

Zagotovite zdravju prednost
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* Za zavarovanje velja karenca 3 mesece. V primeru poškodbe, ki je nastala po začetku zavarovanja, karence ni.

Ko nastopijo zdravstvene težave, je pomembno imeti ob sebi zanesljivega
partnerja za zdravje, ki vam omogoči hiter dostop do specialistične
zdravstvene obravnave in vam nudi asistenčne storitve vsak dan v letu. 
Zaupajte nam skrb za vaše zdravje, brez dolgih čakalnih dob in brez dodatnih 
stroškov. Ker vemo, kako pomembno je, da se hitro vrnete v svoj vsakdan.

Glavne značilnosti zavarovanj 

Zavarovanji obsegata zdravstvene storitve specialistično ambulantne 
dejavnosti, ki so dostopne na trgu samoplačniških storitev. Za celotno 
organizacijo terminov poskrbi zdravstveno osebje asistenčnega centra 
Zdravstvena točka. Posamezna kritja so opisana v nadaljevanju.

Pregled kritij, ki so vključena v zavarovanje

Vse zdravstvene storitve so primeroma naštete. Podrobneje so opre deljene, tudi izključitve, v Splošnih pogojih zavarovanja specialis tično ambulantnega 
zdravljenja ter na Seznamu zahtevnih diagnostičnih postopkov in posegov, ki sta objavljena na spletni strani www.triglavzdravje.si.

Kako izbrati pravo 
zavarovanje?

Specialistični pregledi

Enostavne diagnostične preiskave:

•  Laboratorij

•  Rentgen (RTG)

•  Ultrazvočna preiskava (UZ)

•  Elektrokardiografija (EKG)

•  Elektromiografija (EMG) 

•  Druge enostavne diagnostične preiskave

Enostavni ambulantni posegi:

•  Aplikacija blokade

•  Punkcija

•  Odstranitev tujka

•  Drugi enostavni ambulantni posegi

• Artroskopski posegi

• Operacija kile

• Posegi na očesu

• Operativno in lasersko zdravljenje krčnih žil

• Šivanje Ahilove tetitve

• Dekompresija stenoze spinalnega kanala 

s stabilizacijo ali brez stabilizacije

• Operacija hernije diska 

• Vertebroplastika

• Laparoskopska odstranitev žolčnih kamnov

• Ginekološki posegi (izrez sprememb na 

vulvi, odstranitev polipa v cerviksu in 

diagnostična histeroskopija)

• Odstranitev žrelnice, mandljev in 

vstavitev timpanalnih cevk za osebe 

mlajše od 18 let

• Drugi posegi

• Računalniška tomografija (CT)

• Magnetna resonanca (MR)

• Gastroskopija

• Kolonoskopija

• Polipektomija pri gastroskopiji in kolonoskopiji

• Patohistološka preiskava

• Cistoskopija

• Pozitronska emisijska tomografija (PET) 

• Scintigrafija

• Drugi zahtevni diagnostični postopki

• Predpisana na beli recept s strani specialista, 

ob obravnavi v okviru zavarovanja

• Fizioterapija

• Delovna terapija

• Govorna terapija

• Protibolečinska akupunktura

Pomembno je, da izberete zavarovanje po 
svoji meri.  Za lažjo odločitev preverite kritja 
zavarovanj z enostavnim skeniranjem kode.

Specialistične 

obravnave

Specialisti in Specialisti+

Zahtevni 

diagnostični 

postopki

Zdravila

Posegi

Ambulantna 

rehabilitacija

dodatno le pri Specialisti+



Kako je uveljavljanje zavarovanja videti v praksi
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Organizacija pregleda in obravnave Organizacija pregleda in obravnave

Primer uspešne odprave bolečin v trebušni votlini Primer uspešne rehabilitacije kolena

Začetek zdravstvene obravnave:
•  Napotnica (hitro) za prvo obravnavo pri 

gastroenterologu 

•  Razlog: bolečine v želodcu

Potek zdravstvene obravnave:
•  Specialistični pregled pri 

gastroenterologu

•  Gastroskopija

•  Kontrolni pregled pri gastroenterologu

•  Zdravila na beli recept (za prvih 30 dni 
zdravljenja)

Naslednji koraki:
•  Kontrolni pregled pri gastroenterologu

Začetek zdravstvene obravnave:
•  Napotnica (hitro) za prvo obravnavo pri 

ortopedu 

•  Razlog: bolečine v kolenu

Potek zdravstvene obravnave:
•  Specialistični pregled pri ortopedu

•  MR kolena

•  Kontrolni pregled pri ortopedu

•  Artroskopija kolena

•  Fizioterapija

Naslednji koraki:
•  Kontrolni pregled pri ortopedu

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 2023. Podatki o čakalnih dobah se lahko spreminjajo.

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 2023. Podatki o čakalnih dobah se lahko spreminjajo.

Potrebujete več informacij? Pokličite nas na 080 26 64

Javni zdravstveni sistem Samoplačniške storitve Specialisti/Specialisti+

Asistenca pri naročanju Ne. Sami poiščete 
specialista in poskrbite 
za organizacijo 
termina obravnave.

Ne. Sami poiščete 
specialista in poskrbite 
za organizacijo 
termina obravnave.

Da. Na Zdravstveni točki 
poiščemo specialista in vam 
organiziramo termin.

Čakalna doba Napotnica »hitro« - 
povprečje 252* dni

Kratka Kratka - celotna obravnava   
v 20 dneh

Stroški obravnave 0 EUR 510 EUR 0 EUR

Javni zdravstveni sistem Samoplačniške storitve Specialisti+

Asistenca pri naročanju Ne. Sami poiščete 
specialista in poskrbite 
za organizacijo 
termina obravnave.

Ne. Sami poiščete 
specialista in poskrbite 
za organizacijo 
termina obravnave.

Da. Na Zdravstveni točki 
poiščemo specialista in vam 
organiziramo termin.

Čakalna doba Napotnica »hitro« - 
povprečje 96* dni

Kratka Kratka - celotna obravnava   
v 20 dneh

Stroški obravnave 0 EUR 4.230 EUR 0 EUR
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Vaš partner za zdravje Kako enostavno in hitro do specialista,
diagnoze in zdravljenja
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6 Potrebujete več informacij? Pokličite nas na 080 26 64 7

Stojimo vam ob strani, ko ste zdravi in takrat, ko vas zdravje postavi na 
preizkušnjo. V osrčje našega delovanja smo postavili zavezo, da vam 
pomagamo. Hitro, učinkovito in brez skrbi za visoke stroške. Zato vam nudimo 
enostavne, odzivne in zanesljive storitve, ki prinašajo številne prednosti in 
izboljšajo kakovost življenja. Za vas se zavzamemo, vam svetujemo in hitro 
priskočimo na pomoč.

Naš cilj je, da do zdravnika pridete takoj, ko ga potrebujete. Široka in razvejana 
mreža izvajalcev zdravstvenih storitev po vsej Sloveniji nam omogoča, da 
vam zagotovimo kakovostno in dostopno zdravstveno obravnavo v čim 
krajšem času, kjerkoli ste. Sami lahko izberete, kam vas naročimo. 

Naše vodilo je zadovoljen uporabnik, zato je z vami na poti do zdravja 
zdravstveno osebje asistenčnega centra Zdravstvena točka. Posvetijo se 
vašim težavam in uredijo termin pri specialistu, ki najbolj ustreza vašim 
potrebam in željam ter poskrbijo za vse nadaljnje korake zdravljenja.

Zadovoljstvo z opravljenimi storitvami skrbno spremljamo, saj le tako lahko v 
prihodnje presežemo vaša pričakovanja. Najboljše izvajalce po ocenah naših 
uporabnikov vsako leto nagradimo s posebnim Priznanjem za odličnost.

Verjamemo, da bomo še naprej ohranjali vaše zaupanje in zadovoljstvo z 
našimi storitvami:  

Ko dobite napotnico osebnega zdravnika za specialistično obravnavo, nas pokličete 
in v Zdravstveni točki vam organiziramo termin. Če napotnice osebnega zdravnika še 
nimate, vam lahko omogočimo pogovor z zdravnikom družinske medicine na daljavo, ki 
vas lahko v primeru ugotovljene medicinsko utemeljene indikacije napoti k specialistu. 
V primeru zdravstvene težave, ki zahteva osebni pregled, je še vedno potrebno obiskati 
osebnega zdravnika. 

2. Organiziramo vam termin  
pri zdravstvenem izvajalcu

3. Opravite  
zdravstveno storitev

4. Zaključite ali  
nadaljujete zdravljenje

Vaš klic na 080 26 64 sprejmejo prijazni svetovalci, 
ki vas usmerjajo na vaši poti do zdravja. 

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

Po končani obravnavi nam pošljete 
izvid, nastale stroške zdravstvene 
obravnave pa krije zavarovalnica.

V primeru nadaljevanja zdravljenja vam 
organiziramo potrebne storitve. Pomagamo 
vam, da se hitreje vrnete  v svoj vsakdan.

1. Pokličete asistenčni  
center Zdravstvena točka

* Povprečna ocena uporabnikov v letu 2022. Ocena od 1 do 5.

9 od 10
oseb bi storitve  
Triglav Zdravje  
priporočilo družini, 
prijateljem ali znancem

4,80* 4,80*

Storitve asistenčnega centra 
Zdravstvena točka ocenjujete 
kot odlične z oceno

Storitve zdravstvenih 
izvajalcev ocenjujete 
kot odlične z oceno
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Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Pristaniška ulica 10
6000 Koper

www.triglavzdravje.si

 

 

Obiščite spletno mesto ali pa si prenesite 
aplikacijo in izkoristite vse njene prednosti.

Kadarkoli in kjerkoli enostavno 
sklenite in upravljajte svoja 
zavarovanja.

Vstopite v spletno poslovalnico 
i.triglav: triglav.si/iTriglav


