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www.triglavzdravje.si

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

Kako je uveljavljanje zavarovanja videti v praksi?

Primer 1 – 
bela 
zalivka

Primer 2 – 
implantat

• 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: 45 EUR
 Zobje+: 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 za nadstandardni material pri izbranem osebnem
  zobozdravniku znaša 45 EUR.

• Kdaj se je pojavila težava? 
	 28	mesecev	po	začetku	zavarovanja

• Račun: 1.100 EUR (vstavitev implantata: 650 EUR,  
prevleka na implantatu: 450 EUR)

• Zobozdravstvena ambulanta:	samoplačniška

• Vračilo iz naslova zavarovanja: 
 Zobje: 0 EUR
 Zobje+: 1.100 EUR

Sklenite	zavarovanje	Zobje	ali	Zobje+	in	si	omogočite	kakovostno	zobozdravstveno	
oskrbo,	ko	nastopijo	težave	z	zobmi.

Zavarovanje za 
vaš nasmeh in 
zdravje.

Zobje 
Zobje+



Kako enostavno do zdravega nasmeha?

Zdravje	zob	in	ustne	votline	je	bistvenega	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 ali Zobje+	 si	 lahko	 zagotovite	 finančno	
varnost, saj krije stroške številnih zobozdravstvenih storitev.

Kako in kje lahko sklenete zavarovanje?
Zavarovanje lahko sklenete prek vseh prodajnih poti Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, 
na spletni strani www.triglavzdravje.si ali prek mobilne aplikacije Triglav zdravje. Za 
pripravo	ponudbe	nas	lahko	tudi	pokličete	na	brezplačno	številko	080 26 64.

Fotografijo	računa	z	zahtevanimi	podatki	(ime,	priimek,	številko	
zoba, številko TRR) lahko pošljete tudi na elektronski naslov 
zobozdravstvo@triglavzdravje.si. 

Kako izbrati pravo zavarovanje?
Pomembno je, da izberete zavarovanje, ki bo zadostilo vašim potrebam. 
Za	lažjo	odločitev	preverite	pogoste	primere	zobozdravstvenih	stroškov,	
ki jih krije zavarovanje, z enostavnim skeniranjem kode. 

Kdo se lahko zavaruje?
Zavaruje	se	lahko	oseba	od	14.	leta	naprej,	ki	ima	stalno	ali	začasno	prebivališče	v	Republiki	
Sloveniji.

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.	

Postopek	uveljavljanja	zavarovanja	je	enostaven	-	fotografirate	
račun,	ki	ga	dobite	pri	zobozdravniku,	in	navedete	številko	zoba	
ter ga hitro in brez dodatnih stroškov pošljete prek mobilne 
aplikacije Triglav zdravje.

Poleg	povračila	stroškov	vam	aplikacija	omogoča	tudi	uvelja	vljanje	
bonov, pregled vaših zdravstvenih polic ter enostaven dostop do 
seznama zobozdravnikov in zdravnikov specialistov po Sloveniji. 
Skenirajte kodo in si namestite aplikacijo na svoj telefon.

Kako lahko uveljavite zavarovanje?

Za	 pomoč	 pri	 uveljavljanju	 zavarovanja	 ali	 dodatne	 informacije	
pokličite	na	Zdravstveno točko	na	brezplačno	številko	080 26 64. 

NADSTANDARD
Doplačila	za	višji	standard	materialov	in	storitev,	 
kot	je	določeno	v	obveznem	zdravstvenem	zavarovanju
LZV: 1.000 EUR     Karenca: 3 mesece

NEZGODA
Samoplačniške	storitve	protetike	v	primeru	nezgode
LZV: 5.000 EUR     Karenca: /

RAK USTNE VOTLINE
Izplačilo	nadomestila	v	primeru	raka	ustne	votline	
s potrebo po protetiki
ZV: 5.000 EUR     Karenca: 3 mesece

PREVENTIVA in PROTETIKA   
Samoplačniške	storitve	preventive	in	protetike	 
(čiščenje	zobnega	kamna,	implantati,	mostički	...)
LZV: 5.000 EUR     Karenca: 24 mesecev

Kaj vključujeta zavarovanji Zobje in Zobje+?

Zobje Zobje+

LZV: letna zavarovalna vsota          ZV: zavarovalna vsota          Karenca: obdobje brez zavarovalnega kritja

Na voljo v:

Za zavarovanji Zobje in Zobje+ veljajo Splošni pogoji zavarovanja Zobje, ki so na voljo na spletni strani www.triglavzdravje.si.

Trajanje	zavarovanja	je	4	leta	z	možnostjo	podaljšanja.	
V	primeru	samoplačniških	zobozdravstvenih	storitev	nad	1.000	EUR	je	potrebna	najava	prek	Zdravstvene	točke.


