Zdravstveno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Kolektivno zavarovanje COVID-19
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Kolektivno zavarovanje COVID-19 je zdravstveno zavarovanje, ki kolektivu omogoča, da z vključitvijo v zavarovanje članom kolektiva zagotovi denarno nadomestilo
v primeru hospitalizacije zaradi bolezni COVID-19 ali posmrtnino njihovim upravičencem v primeru smrti zaradi posledic bolezni COVID-19, ki je nastala v času
trajanja zavarovanja. Hkrati nudi tudi asistenčne in zdravstvene storitve.

Kaj je zavarovano?
Zavarujejo se lahko osebe od 18. do 64. leta starosti.
Če je s podjetjem dogovorjeno, lahko pod enakimi pogoji k
zavarovanju pristopijo tudi ožji družinski člani (partner in otroci).
Zavarovanje nudi naslednja kritja:
Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v primeru
obolelosti za boleznijo COVID-19:
Bolnišnično nadomestilo (izplačilo glede na število nočitev v
bolnišnici)
Nadomestilo za okrevanje po premestitvi iz intenzivne nege v
običajni oddelek bolnišnice
Posmrtnina – v primeru smrti zavarovanca zaradi posledic
bolezni COVID-19 upravičencu izplačamo dogovorjeno
zavarovalno vsoto

Kaj ni zavarovano?
Hospitalizacija, ki je nastala in/ali je bila posledica diagnoze
COVID-19 pred začetkom veljavnosti zavarovanja.
Predhodna zdravstvena stanja niso krita, kamor sodi tudi
potrjena diagnoza bolezni COVID-19 pred vključitvijo v
zavarovanje.
Zdravstveno osebje nima kritja.
Ostale izključitve so podrobneje navedene v zavarovalnih
pogojih.

Ali je kritje omejeno?
Čakalne dobe ob prvi sklenitvi zavarovanja ni.

Organizacija in zdravstvene storitve:
Strokovni posvet z zdravnikom (e-posvet, telefon) o
zdravstvenem stanju zavarovanca
Psihološka pomoč v primeru resnega zdravstvenega stanja
(vključuje tudi stanje po bolnišnični obravnavi zaradi bolezni
COVID-19), v primeru trajne delovne nezmožnosti opravljanja
poklica, v primeru smrti ožjega družinskega člana (do 5 obravnav
na zavarovalni primer/v trajanju zavarovanja do skupne vrednosti
400 EUR)
Ne prezrite!
Upoštevajte preventivne ukrepe za zaščito pred novim
koronavirusom.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja povsod po svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
• Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
• Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
• Premijo plačajte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.

Kdaj in kako plačam?

Plačnik premije je podjetje. Premija zapade v plačilo ob začetku zavarovanja. Premijo plačate v enkratnem znesku.
Ne prezrite!
Svetujemo vam, da premijo plačate takoj, sicer nimate zavarovalne zaščite.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovanje začne veljati ob 00.00 tistega dne, ki je na polici določen kot začetek zavarovanja. Zavarovalno kritje začne veljati enako kot zavarovanje,
če je bila do takrat plačana enkratna premija. Če premija ni plačana, začne kritje veljati naslednji dan po plačilu premije. Zavarovanje traja do 31. 12. 2020.
Zavarovanje preneha s smrtjo zavarovanca, odpovedjo ali razdrtjem pogodbe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanje lahko prekličete s pisnim obvestilom. V tem primeru niste upravičeni do vračila plačane premije.
Kritje za posameznega zavarovanca preneha s prekinitvijo pogodbe, ko zavarovanec ni več član kolektiva ali s smrtjo zavarovanca.
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