Enostavno uveljavljanje zavarovanja

Zavarovanje
za vaš
nasmeh in
zdravje

Mobilna aplikacija Triglav zdravje

Zobje
Zobje+

Mobilna aplikacija Triglav zdravje vam
omogoča uveljavljanje zavarovanja in bonov,
pregled vaših zdravstvenih polic ter enostaven
dostop do seznama zdravnikov specialistov in
zobozdravnikov po Sloveniji.
Že od

2,5 € na
mesec.

Postopek uveljavljanja zavarovanja je enostaven fotografirate in pošljete račun, ki ga dobite pri
zobozdravniku, za ostalo poskrbimo mi.

Enostavno
uveljavljanje.

V primeru samoplačniških storitev protetike
nad 1.000 € je potrebna najava preko
Zdravstvene Točke.

www.triglavzdravje.si

info@triglavzdravje.si

Izdala: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., februar 2017/230.151.001.02

Na voljo v:

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Pristaniška ulica 10
6000 Koper
Vaš partner za zdravje.

www.triglavzdravje.si

Zdravi zobje niso le lep nasmeh. Zdravje zob in ustne votline je bistvenega
pomena za naše zdravje in splošno dobro počutje, saj z ustrezno skrbjo za
zdravje zob zmanjšamo tudi tveganje za druge bolezni.
Skrb za zobe pomeni skrb za celotno telo, zato je priporočljivo, da si
zagotovimo najboljše storitve zobozdravstvene oskrbe!

Kaj vam zavarovanji Zobje / Zobje+ zagotavljata
Zobje

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, zato svojim zavarovancem ponuja
zavarovanje Zobje in Zobje+, ki krijeta stroške nadstandardnih storitev
in materialov, stroške protetičnih storitev v primeru poškodb zob zaradi
nezgode, izplačilo zavarovalnine v primeru diagnoze raka ustne votline,
katerega posledica je potreba po protetičnih storitvah. Zavarovanje
Zobje+ poleg tega krije stroške samoplačniških zobozdravstvenih storitev
preventive in protetike.

Že za 2,5 €
na mesec
si zagotovite
nadstandardne
storitve za vaše
zobe!

Tomaž, 67, ima
sklenjeno dopolnilno
zdravstveno zavarovanje
pri Triglav, Zdravstveni
zavarovalnici. Za
zavarovanje Zobje plača
samo 5,88 € na mesec.

Nataša, 28, ima
sklenjeno dopolnilno
zdravstveno zavarovanje
in zavarovanje Specialisti+
pri Triglav, Zdravstveni
zavarovalnici. Njena
mesečna premija za
zavarovanje Zobje znaša
samo 2,5 €.

Za zavarovanji Zobje in Zobje+ veljajo Splošni
pogoji zavarovanja Zobje z oznako 340.113.016.01,
ki jih dobite na spletni strani www.triglavzdravje.si.

Kritje stroškov doplačil oz. stroškov izvedbe
nadstandardnih storitev in uporabe
nadstandardnega materiala, ki presega raven
standardnih storitev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja (npr. bele zalivke v stranskem področju,
keramični nadomestki v vidnem področju).
Kritje stroškov protetične rehabilitacije v primeru
nezgode.
Izplačilo nadomestila v primeru diagnosticiranja
raka ustne votline, če je pri tem izkazana potreba po
protetiki.

Zobje+

Kritje stroškov iz zavarovanja Zobje.
Kritje stroškov samoplačniških zobozdravstvenih
storitev preventive in protetike, ki niso pravica iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja in storitve
protetike za hitrejši dostop (npr. čiščenje zobnega
kamna, začasne prevleke in proteze, implantati,
delne in totalne proteze, mostički v stranskem
področju).

Kdo se lahko zavaruje?
Zavarovanci, ki imajo pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici
sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Luka, 46, ima sklenjeno
dopolnilno zdravstveno
zavarovanje in zavarovanje
Specialisti+ pri Triglav,
Zdravstveni Zavarovalnici,
njegova mesečna premija
za zavarovanje Zobje+
znaša samo 5,00 €.

Letna zavarovalna vsota
Nadstandardna zobozdravstvena storitev – 1.000 €.
Protetična rehabilitacija v primeru nezgode – 5.000 €.
Zobozdravstvena storitev preventive in protetike (samo za
Zobje+) –5.000 €.
Nadomestilo
Rak ustne votline s potrebo po protetiki – 5.000 €.
Trajanje zavarovanj
4 leta z obnovitvijo.

