ZAVAROVANJE TUJINA
Za celovito varnost na potovanjih v tujini
z asistenco 24/7

VRHUNSKA ASISTENCA 24/7
• 24/7 pomoč asistenčnega centra v slovenskem
jeziku.
• Naš asistenčni center ima povsod po svetu
lastno mrežo pogodbenih zdravnikov in izvajalcev
medicinskih storitev.
• Če v tujini zbolite ali se poškodujete, čim prej
obvestite 24-urni asistenčni center na številko
+386 5 66 28 500.

VKLJUČENO TUDI COVID-19 KRITJE DO
VIŠINE ZAVAROVALNE VSOTE NA POLICI
• Za COVID kritje ni obračunana dodatna premija.
• Velja tudi za bolezen COVID-19 ali okužbo z
virusom SARS-CoV-2.
• Kritje velja tudi za nastanitev za čas karantene in
stroške prevoza v domovino.

PREDNOSTI
ZAVAROVANJA
TUJINA

VELJA PO VSEM SVETU, IZBERETE
LAHKO TUDI OŽJE KRITJE BALKAN
• Posebno ugodno zavarovanje za tiste, ki na
Balkan potujete večkrat letno.
• Izberete lahko tudi celoletno zavarovanje, ki velja
za vsa potovanja med letom, vendar posamezno potovanje ne sme biti daljše od 90 dni.

KRITI SO CELOTNI STROŠKI DO VIŠINE
ZAVAROVALNE VSOTE NA POLICI
• Izbirate lahko med šestimi kombinacijami
zavarovalnih vsot in kritij.
• Stroške, ki ste jih plačali sami, vam ob vrnitvi v
domovino povrnemo.

KAJ VAM ZAGOTAVLJA ZAVAROVANJE TUJINA?
• Zavarovanje TUJINA je sestavljeno iz osnovnega kritja TUJINA Osnovno, ki vam zagotavlja kritje stroškov nujnega zdravljenja v tujini in
24/7 pomoč asistenčnega centra v slovenskem jeziku.
• K osnovnemu kritju TUJINA Osnovno lahko dodate dodatna kritja po svoji meri in si tako zagotovite celovito varnost v tujini.
• Izbirate lahko med šestimi dodatnimi kritji: TUJINA Potovanje, TUJINA Nezgoda, TUJINA Odgovornost, TUJINA Odpoved, TUJINA
Prekinitev in TUJINA Kartice.
KOMU JE ZAVAROVANJE NAMENJENO?
• Namenjeno je posameznikom, parom in
družinam, ki so v tujini kot izletniki, turisti ali
popotniki.
• Prav tako je namenjeno poslovnežem in
delavcem med delom v tujini ter študentom in
dijakom med študijem v tujini.
• Sklenejo ga lahko tudi starejši od 75 let in tujci,
ki so v Sloveniji kot obiskovalci ali delavci.

ZAKAJ EVROPSKA KARTICA NE ZADOSTUJE?
• Evropska kartica ne krije stroškov zdravstvene oskrbe pri zasebnikih.
• Prav tako ne krije stroškov prevozov (v bolnišnico, domovino, itd).
• Ne krije stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter,
reševalne sani,…) in tudi ne stroškov, ki jih nudijo turistične ambulante
na Hrvaškem.
• Stroški se na podlagi evropske kartice povrnejo v višini povprečne
cene enake storitve v Sloveniji. Ker je ta strošek v tujini običajno višji,
pogosto ni povrnjen v celoti.

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

