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9Posebni pogoji za zavarovanje
Psihološka pomoč Kolektivno

Uvodne določbe
1. člen: Zavarovanje Psihološka pomoč Kolektivno
[1]	 Zavarovanje	 Psihološka	 pomoč	 Kolektivno	 (v	 nadaljevanju:	 zavarovanje)	 je	

prostovoljno	kolektivno	zdravstveno	zavarovanje,	ki	zavarovancu	v	primeru	
duševne	stiske,	ugotovljene	med	trajanjem	zavarovanja,	v	obsegu,	na	način	
in	pod	pogoji,	dogovorjenimi	z	zavarovalno	pogodbo,	krije	stroške	opravljenih	
storitev	psihološke	pomoči	v	obliki	individualne	psihoterapije.

[2]	 Posebni	pogoji	za	zavarovanje	Psihološka	pomoč	Kolektivno	(v	nadaljevanju:	
Posebni	pogoji)	so	skupaj	s	Splošnimi	pogoji	za	kolektivno	zavarovanje	(v	na-
daljevanju:	Splošni	pogoji)	sestavni	del	zavarovalne	pogodbe,	ki	 jo	skleneta	
zavarovalec	in	Triglav,	Zdravstvena	zavarovalnica,	d.d.	(v	nadaljevanju:	zava-
rovalnica).

2. člen: Opredelitev izrazov
[1]	V	Posebnih	pogojih	veljajo	v	moškem	spolu	uporabljeni	izrazi	za	osebe	

ženskega	in	moškega	spola.
[2]	Izrazi	v	Posebnih	pogojih	pomenijo:

1.	 duševna stiska je	akutna	in	prehodna	osebna	izkušnja	neugodja,	nemoči	
in	drugih	za	zavarovanca	 težko	obvladljivih	doživljanj,	ki	 jih	sprožijo	ne-
ugodne	življenjske	okoliščine	 in	s	katerimi	se	ne	zmore	soočati	sam.	Pri-
meri	duševne	 stiske:	 izguba	bližnjega	 (smrt,	 ločitev),	 diagnoza	 težje	bo-
lezni,	 konflikti	 in	 težje	bolezni	 v	družini,	 težave	pri	prilagajanju	na	nove	
okoliščine,	sprememba	ekonomskega	in	službenega	položaja	(nosečnost,	
materinstvo	in	očetovstvo,	zahtevne	razmere	v	službi,		sodna	obravnava),	
težave	 po	 prometni	 nesreči	 ter	 druge	 čustvene	 osebne	 stiske.	 Duševna	
stiska	ne	pomeni	duševne	motnje;

2.	 duševna motnja je	bolezen,	ki	se	izraža	v	spremenjenem	mišljenju,	čust-
vovanju,	zaznavanju	 in	vedenju	ter	prizadetosti	spoznavnih	sposobnosti	
in	spomina,	ki	jo	kot	takšno	diagnosticira	specialist	psihiatrije,	nevrologije,	
klinične	psihologije	in	družinske	medicine;

3.	 izvajalec psihološke pomoči (v	nadaljevanju:	 izvajalec) je	strokovnjak,	ki	
je	usposobljen	za	izvajanje	psihološke	pomoči,	ki	je	po	njegovi	presoji	pri-
merna	za	 zavarovanca	v	duševni	 stiski,	 in	 je	uvrščen	na	 seznam	 izvajal-
cev	psihološke	pomoči	zavarovalnice.	Vsakokratni	seznam	je	objavljen	na	
spletni	strani	zavarovalnice;

4.	 letna zavarovalna vsota	je	z	zavarovalno	pogodbo	določen	najvišji	znesek	
obveznosti	zavarovalnice	v	posameznem	zavarovalnem	letu;

5.	 nujna psihiatrična pomoč pomeni	izvajanje	nujnih	zdravstvenih	storitev	s	
področja	psihiatrične	stroke,	katerih	opustitev	bi	v	kratkem	vodila	v	nepo-
pravljivo	in	hudo	okvaro	zdravja	ali	smrt	zavarovanca;

6.	 psihološka pomoč je	vrsta	psihoterapije,	ki	je	po	presoji	izvajalca	primerna	
za	zavarovanca	v	duševni	stiski	v	obliki	individualne	psihoterapije;

7.	 psihoterapija je lajšanje	oziroma	zdravljenje	duševnih	stisk	s	pogovorom;
8.	 skupinska psihoterapija	je	oblika	psihološke	pomoči,	ki	se	odvija	v	skupini,	

ki	jo	organizira	izvajalec.

Kdo se lahko zavaruje
3. člen: Osebe, ki se lahko zavarujejo
[1]	 Zavaruje	se	lahko	oseba,	ki	izpolnjuje	pogoje	iz	4.	člena	Splošnih	pogojev.
[2]	 Starost	zavarovanca	ob	začetku	zavarovanja	je	najmanj	18	let	in	največ	74	let.

Vsebina in obseg zavarovanja
4. člen: Vsebina in obseg zavarovanja
[1]	 Zavarovanje	v	primeru	duševne	stiske	pri	zavarovancu,	ugotovljene	med	tra-

janjem	zavarovanja,	krije	stroške	storitev	psihološke	pomoči	v	obliki	individu-
alne	psihoterapije	pri	izvajalcu.

[2]	 Zavarovanje	ima	letno	zavarovalno	vsoto	določeno	v	zavarovalni	pogodbi.
[3]	 Če	izvajalec	med	izvajanjem	psihološke	pomoči	ugotovi,	da	bi	bila	za	zavaro-

vanca	primerna	vključitev	v	skupinsko	psihoterapijo,	in	se	zavarovanec	s	tem	
strinja,	zavarovanje	krije	poleg	stroškov	individualne	psihoterapije	tudi	stro-
ške	opravljene	skupinske	psihoterapije.

Pogoji in način uveljavljanja pravic iz zavarovanja
5. člen: Uporaba Zdravstvene točke®
[1]	 Zavarovanec	najavi	potrebo	po	koriščenju	zavarovanja	prek	Zdravstvene	točke®.
6. člen: Podlaga za uveljavljanje pravic iz zavarovanja in najava obravnave
[1]	 Na	podlagi	zavarovančeve	najave	zavarovalnica	preveri	zavarovalno	jamstvo	

in	organizira	termin	pogovora	na	daljavo	s	pooblaščenim	zdravnikom	zavaro-
valnice	(v	nadaljevanju:	zdravnik).

[2]	 Zdravnik	ob	dogovorjenem	terminu	pokliče	zavarovanca	 in	se	z	njim	pogo-
vori.	Zdravnik	na	podlagi	pogovora	z	zavarovancem	na	daljavo	ugotovi,	ali	je	
razlog,	zaradi	katerega	je	zavarovanec	poklical,	duševna	stiska,	kot	je	oprede-
ljena	v	 teh	Posebnih	pogojih.	Če	zdravnik	pri	 zavarovancu	ugotovi	duševno	
stisko,	lahko	zavarovanec	nadaljuje	z	uveljavljanjem	pravice	iz	zavarovanja.

7. člen: Organizacija termina obravnave
[1]	 Zavarovanec	izbere	izvajalca	in	prvi	termin	obravnave	pri	izbranem	izvajalcu	v	

dogovoru	z	zavarovalnico.	Zavarovalnica	zavarovancu	izda	predhodno	soglas-
je	za	izvedbo	psihološke	pomoči.

[2]	 O	nadaljnjih	terminih	obravnav	se	dogovarjata	zavarovanec	in	izvajalec	brez	
vključevanja	zavarovalnice.

[3]	 Zavarovanec	psihološko	pomoč	v	dogovoru	z	 izvajalcem	prejme	v	prostorih	
izvajalca	ali	na	daljavo.

[4]	Zavarovanec	ima	možnost	zamenjati	izbranega	izvajalca	enkrat	med	obravna-
vo	posamezne	duševne	stiske	brez	navedbe	razloga,	ob	predhodnem	soglasju	
zavarovalnice.	Zavarovalnica	pri	novem	izvajalcu	v	dogovoru	z	zavarovancem	
organizira	prvi	termin	obravnave.	V	takem	primeru	lahko	zavarovanec	pri	no-
vem	izvajalcu	izkoristi	preostanek	letne	zavarovalne	vsote.

[5]	 Izvajalec	lahko	zavrne	ali	predčasno	zaključi	izvajanje	psihološke	pomoči,	če	je	
po	njegovi	oceni:
1.	 postalo	sodelovanje	zavarovanca	neustrezno	(če	se	denimo	udeleži	termi-

na	obravnave	pod	vplivom	alkohola	ali	drugih	nedovoljenih	substanc,	če	
postane	nasilen	ali	se	drugače	neprimerno	vede)	ali

2.	 je	nastopila	potreba	po	specialistični	obravnavi	pri	psihiatru,
 pri	čemer	o	zavrnitvi	ali	predčasnem	zaključku	izvajalec	obvesti	zavarovanca	

in	zavarovalnico.
[6]	Za	strokovnost	in	kakovost	psihološke	pomoči	zavarovancu	je	v	celoti	odgovo-

ren	izvajalec.
8. člen: Odpoved ali sprememba dogovorjenega termina obravnave
[1]	 Zavarovanec	lahko	dogovorjeni	prvi	termin	obravnave	pri	izvajalcu	odpove	ali	

predlaga	njegovo	spremembo	najpozneje	3	dni	pred	dogovorjenim	terminom	
obravnave	in	le	zaradi	izrednih	okoliščin,	ki	jih	ni	mogel	pričakovati,	preprečiti	
ali	se	jim	izogniti,	o	čemer	zavarovanec	zavarovalnico	nemudoma	obvesti	in	
predloži	ustrezna	dokazila.

[2]	 Če	zavarovanec	prvega	dogovorjenega	termina	obravnave	pravočasno	ne	od-
pove	in	se	ga	ne	udeleži,	v	zvezi	s	tem	pa	zavarovalnici	nastanejo	stroški,	šteje,	
da	je	bila	obravnava	zavarovanca	pri	izvajalcu	opravljena.	Znesek	razpoložlji-
ve	letne	zavarovalne	vsote	se	zavarovancu	v	tem	primeru	zmanjša	največ	v	
višini	zneska	obravnave	po	ceniku	izvajalca.

[3]	 V	primeru	odpovedi	dogovorjenega	prvega	termina	obravnave	s	strani	izva-
jalca	zavarovalnica	omogoči	zavarovancu	nadomestni	termin	čim	prej,	pravi-
loma	pa	najpozneje	v	8	delovnih	dneh	po	odpovedanem	terminu.

9. člen: Način uveljavljanja pravic iz zavarovanja
[1]	 Zavarovanec	uveljavlja	pravice	iz	zavarovanja	pri	izvajalcu	na	podlagi	izdane-

ga	predhodnega	soglasja	zavarovalnice,	pri	čemer:
1.zavarovalnica	plača	stroške	opravljene	psihološke	pomoči	neposredno	

izvajalcu,	skladno	z	zavarovalno	pogodbo	na	podlagi	njemu	izdane	na-
ročilnice,	ali

2.	zavarovanec	sam	plača	stroške	opravljene	psihološke	pomoči	izvajalcu,	
nato	pa	pri	zavarovalnici	vloži	zahtevek	za	povrnitev	plačanih	stroškov,	
ki	se	mu	povrnejo	skladno	z	zavarovalno	pogodbo.

[2]	 Termini	obravnave	pri	izvajalcu	se	zabeležijo	na	ustreznem	obrazcu,	ki	ga	izda	
zavarovalnica,	in	je	obvezna	priloga	računu	izvajalca	oziroma	zahtevku	zava-
rovanca	za	povrnitev	stroškov.

10. člen: Zahtevek za povrnitev stroškov za obravnavo
[1]	 Po	opravljeni	in	s	strani	zavarovanca	plačani	najavljeni	potrebi	po	psihološki	

pomoči	zavarovanec	čim	prej	odda	zahtevek	za	povrnitev	stroškov	prek	Zdra-
vstvene	točke®.
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[2]	 Zahtevku	za	povrnitev	stroškov	morata	biti	priložena:	izvirnik	računa	izvajal-
ca	s	specifikacijo	opravljenih	storitev	in	izpolnjen	obrazec	o	terminih	obravna-
ve,	ki	ga	je	izdala	zavarovalnica	ob	soglasju.

[3]	 Zavarovalnica	na	podlagi	popolnega	zahtevka	in	zahtevanih	prilog	v	8	dneh	
odloči	o	upravičenosti	do	povrnitve	stroškov	in	o	odločitvi	obvesti	zavarovan-
ca.

[4]	V	primeru	upravičenosti	do	povrnitve	stroškov	zavarovalnica	v	največ	8	dneh	
povrne	zavarovancu	strošek	opravljenih	zdravstvenih	storitev	pri	izvajalcu	na	
račun,	ki	ga	zavarovanec	navede	v	zahtevku	za	povrnitev	stroškov	ali	ga	po-
sreduje	zavarovalnici	na	drug	način	v	pisni	obliki.

11. člen: Dokumentacija za uveljavljanje pravic iz zavarovanja
[1]	 Zavarovanec	na	lastne	stroške	pridobi	in	predloži	zavarovalnici	vse	informa-

cije	in	dokumentacijo	iz	tega	poglavja	ter	na	zahtevo	zavarovalnice	drugo	do-
kumentacijo	za	ugotovitev	obveznosti	iz	zavarovalne	pogodbe.

12. člen: Krajevna veljavnost zavarovanja
[1]	 Zavarovanje	krije	stroške	opravljenih	storitev	psihološke	pomoči	v	Republiki	

Sloveniji,	če	z	zavarovalno	pogodbo	ni	dogovorjeno	drugače.

Omejitve in izključitve zavarovanja
13. člen: Karenca
[1]	 Zavarovanje	nima	karence.
14. člen: Omejitve obveznosti zavarovalnice
[1]	 Zavarovanje	krije	stroške	storitev	psihološke	pomoči	v	posameznem	zavaro-

valnem	letu	največ	do	višine	letne	zavarovalne	vsote,	ki	je	določena	v	zava-
rovalni	pogodbi.	Prenos	neizkoriščene	letne	zavarovalne	vsote	iz	preteklega	
zavarovalnega	leta	v	novo	zavarovalno	leto	ni	mogoč.

15. člen: Izključitve obveznosti zavarovalnice
[1]	 Zavarovalnica	nima	obveznosti:

1.	 v	povezavi	z	obravnavo,	diagnosticiranjem	ali	zdravljenjem	duševnih	mo-
tenj	ali	odvisnosti;

2.	 plačila	 stroškov	 psihološke	 pomoči,	 za	 katero	 zavarovanec	 ni	 pridobil	
predhodnega	soglasja	zavarovalnice	za	izvedbo	obravnave;

3.	 plačila	stroškov	storitev	izvajalca,	kot	so	na	primer	psihološka	testiranja,	
izvajanje	metod	individualnega	usmerjanja	(npr.	coaching),	izdaja	mnenj,	
programi	izvajalca	po	njihovem	ceniku,	in	drugih	storitev,	za	katere	zava-
rovalnica	ni	podala	predhodnega	soglasja;

4.	 plačila	stroškov	psihološke	pomoči,	ki	jo	je	izvedel	izvajalec,	ki	ni	uvrščen	
na	seznam	izvajalcev	psihološke	pomoči	zavarovalnice;

5.	 plačila	 stroškov	zdravstvenih	storitev,	ki	 jih	 izvaja	specialist	psihiater	ali	
drug	strokovnjak,	razen	če	gre	za	storitve	psihološke	pomoči,	za	katere	je	
zavarovanec	prejel	predhodno	soglasje	zavarovalnice;

6.	 plačila	stroškov	družinske	psihoterapije;
7.	 plačila	stroškov	psihološke	pomoči,	ki	jo	izvajalec	zavrne	ali	prekine	skla-

dno	s	1.	točko	5.	odstavka	7.	člena	teh	Posebnih	pogojev;
8.	 plačila	stroškov,	nastalih	v	povezavi	z	neudeležbo	na	dogovorjenem	termi-

nu	obravnave,	razen	v	primeru	2.	odstavka	8.	člena	teh	Posebnih	pogojev.
[2]	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	zdravil.
[3]	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	nujne	psihiatrične	pomoči.
[4]	Če	zdravnik	na	podlagi	pogovora	z	zavarovancem	na	daljavo,	ki	 je	potreben	

za	ugotovitev	duševne	stiske	pri	zavarovancu,	kot	to	opredeljuje	2.	odstavek	
6.	člena	teh	Posebnih	pogojev,	na	podlagi	informacij,	prejetih	s	strani	zavaro-
vanca,	oceni,	da	 je	potrebna	nujna	psihiatrična	pomoč,	usmeri	zavarovanca	
na	pristojno	zdravstveno	službo.	Zavarovanec	je	v	takšnem	primeru	v	celoti	
sam	odgovoren	za	ustrezno	ukrepanje.

[5]	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	psihološke	pomoči	pri	izvajalcih,	ki	so	ožji	dru-
žinski	člani	zavarovanca	oziroma	živijo	v	skupnem	gospodinjstvu	z	zavarovan-
cem.

16. člen: Zavarovalno jamstvo
[1]	 Če	je	zavarovanec	v	zavarovalnem	letu	že	izkoristil	letno	zavarovalno	vsoto,	

zavarovanje	do	začetka	naslednjega	zavarovalnega	leta	nima	zavarovalnega	
jamstva.

Trajanje in prenehanje zavarovanja
17. člen: Prenehanje zavarovanja za zavarovanca
[1]	 Zavarovanje	za	posameznega	zavarovanca	skladno	z	9.	členom	Splošnih	po-

gojev	preneha	tudi	ob	00.00	uri	tistega	dne,	ko	poteče	zavarovalno	leto,	v	ka-
terem	zavarovanec	dopolni	starost	75	let.

Zavarovalna premija
18. člen: Zavarovalna premija
[1]	 Višina	zavarovalne	premije	je	poleg	dejavnikov,	navedenih	v	10.	členu	Splo-

šnih	pogojev,	lahko	odvisna	tudi	od	dejavnosti	zavarovalca.

Veljavnost Posebnih pogojev
19. člen: Veljavnost Posebnih pogojev
[1]	 Posebni	pogoji	veljajo	in	se	uporabljajo	s	1.	9.	2022.


