SPECIALISTI Z ASISTENCO
Najhitrejša pot do specialista, diagnoze,
zdravljenja in rehabilitacije

KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE
SPECIALISTI Z ASISTENCO?
HALO DOKTOR
• Omogoča vam takojšnji video klic (lahko že v 15 minutah) ali posvet ob predhodno dogovorjenem
terminu (video ali telefonski klic) z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine o kakršni koli
zdravstveni težavi, vsak dan od 6. do 22. ure.
• Zdravnik vam izda izvid, ki lahko vključuje napotilo na specialistični pregled iz zavarovanja
Specialisti z asistenco. V tem primeru napotnice osebnega zdravnika ne potrebujete.

SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA
• Vključuje specialistične preglede, preproste diagnostične preiskave (npr. ultrazvok, rentgen,
laboratorij) in preproste ambulantne posege (kot je aplikacija blokade, punkcija in podobno).

ZAHTEVNA DIAGNOSTIČNA PREISKAVA
• Zajema zahtevne diagnostične preiskave, ki so potrebne za postavitev diagnoze,
npr. magnetno resonanco, CT ali gastroskopijo.

ZDRAVILA NA BELI RECEPT
• Krije stroške zdravil, ki vam jih je zdravnik predpisal na beli recept na podlagi specialističnega
pregleda, preiskave ali posega, ki so bili izvedeni na podlagi tega zavarovanja.
• V lekarni jih plačate sami, znesek pa vam povrnemo, ko predložite račun o nakupu
in dokazilo o predpisanem zdravilu.

REHABILITACIJA
• Vključuje načrt vašega zdravljenja, fizioterapijo
in psihološko pomoč.

OPERACIJE
• Izbirate lahko med dvema paketoma: ožji paket operacij ne vključuje ortopedskih operacij, širši paket operacij pa
vključuje tudi ortopedske operacije, vse operacije iz ožjega paketa in UZ razbijanje ledvičnih kamnov.

DRUGO ZDRAVNIŠKO MNENJE
• Priznani zdravniki mednarodne mreže Advance Medical za vas pripravijo drugo mnenje
o vaši diagnozi in možnostih zdravljenja; tudi za bolezni in poškodbe, ki ste jih imeli ob
sklenitvi zavarovanja, kronične bolezni in prirojene težave.
• Drugo mnenje lahko pridobite tudi za svojega partnerja, otroke do 27. leta in starše.

PREVENTIVNI PREGLEDI IN PREISKAVE
• Vključujejo UZ trebuha, UZ vratnih arterij, UZ skrotuma in testisov, UZ dojk, UZ vratu in ščitnice.
• Poleg navedenega vključujejo tudi laboratorijski pregled krvi in urina, pregled za športno dejavne osebe,
fizioterapevtski pregled in parodontološki pregled zob ter ustne votline s čiščenjem zobnega kamna.
• Namenjen je zavarovancem od dopolnjenega 15. leta.

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENIH STORITEV
• V našem asistenčnem centru ASISTENCA ZDRAVJE vam odobrijo in organizirajo
zdravstvene storitve, vas naročijo k zdravniku specialistu in poravnajo plačilo opravljene storitve.
• Na voljo so vam tudi za vse informacije o zavarovanju in koriščenju zavarovanja, vsak delovnik
med 8. in 16. uro na 080 81 10 ali na e-naslovu zdravje.si@generali.com.

Več informacij dobite pri svojem zavarovalnem zastopniku in na www.generali.si.
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KAKO Z ZAVAROVANJEM HITRO REŠITE ZDRAVSTVENO TEŽAVO?
KORAK 1
• Če nimate napotnice svojega osebnega zdravnika in želite posvet:
• Izkoristite storitev Halo Doktor – videoposvet z zdravnikom na halodoktor.si/generali.
Prejeli boste diagnozo in navodila za zdravljenje ter izvid z morebitnim napotilom na specialistični pregled.
• Če imate napotnico osebnega zdravnika za specialista ali vam je zdravnik iz storitve
Halo Doktor že izdal izvid z napotilom na specialistični pregled:
Pokličite ASISTENCO ZDRAVJE na 080 81 10.
KORAK 2
• Na podlagi napotila ali izvida za vas organiziramo nadaljnji potek zdravljenja glede na vaše zavarovanje
Specialisti z Asistenco. To pomeni, da za vas uredimo termin pri specialistu brez dolge čakalne dobe in
vse nadaljnje zdravstvene storitve.
KORAK 3
• Plačamo specialistični pregled, diagnostične preiskave, operacije,
fizioterapijo, zdravila in druge storitve.

KOMU JE ZAVAROVANJE NAMENJENO?
• Primerno je za vse družinske člane od 1. do 85. leta.
• Glede na svojo starost lahko izbirate med različnimi paketi kritij.
• Na voljo so že sestavljeni paketi, lahko pa ga prilagodite svojim potrebam in ga oblikujete po svoje.

Več informacij dobite pri svojem zavarovalnem zastopniku in na www.generali.si.

