Zdravstveno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje zdravil
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?
Zavarovanje krije stroške magistralnih pripravkov in zdravil, ki imajo dovoljenje za prodajo v Republiki Sloveniji in niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

Zdravila - stroški zdravil:

zdravila, ki jih zavarovanec uporablja ali potrebuje zaradi
obolenj in stanj, ki so dokazano nastopila pred prvo sklenitvijo
pogodbe

predpisanih na samoplačniški oziroma beli recept, ki se
izdajajo izključno v lekarnah, ter

zdravila, izdana brez recepta

doplačila za zdravila s seznama medsebojno zamenljivih
zdravil nad najvišjo priznano vrednostjo, ki so predpisana na
zelenem receptu

zdravila, ki se lahko kupijo v specializiranih prodajalnah
zdravila, izdana na zalogo

Ne prezrite!

zdravila za hujšanje, z dezinfekcijskimi, negovalnimi in
kozmetičnimi učinki, za preprečevanje zanositve ter zdravljenje
zasvojenosti: z mamili, alkoholom, nikotinom …

Pravica do plačila oz. doplačila je zabeležena na vaši kartici
zdravstvenega zavarovanja.

Ali je kritje omejeno?
zavarujejo se lahko osebe od 18. do 70. leta starosti
čakalna doba je 2 meseca
krijemo stroške zdravil do letne zavarovalne vsote
ostale omejitve so zapisane v pogojih zavarovanja

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja v Sloveniji. Kadar predpisanega zdravila ni na voljo na domačem trgu, je oskrba mogoča iz tujine.

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 plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom
plačila z zavarovalnico.

Ne prezrite!

Svetujemo vam, da premije plačujete redno, sicer boste izgubili zavarovalno zaščito.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovanje sklenete za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja. Datum začetka in konca zavarovanja je naveden na polici. Zavarovanje lahko traja,
skupaj z osnovnim zavarovanjem Specialisti z asistenco, do poteka zavarovalnega leta, v katerem dopolnite 75 let.

Kako lahko odstopim od pogodbe?

Zavarovanje lahko prekinete kadar koli v času trajanja zavarovanja. Prekinitev bomo uredili takoj z začetkom naslednjega meseca, ko bomo prejeli vašo
odstopno izjavo. Če je v zavarovalnem letu, v katerem odpovedujete pogodbo, nastal zavarovalni primer, boste morali premijo poravnati do konca
tekočega zavarovalnega leta.
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