SPECIALISTI Z ASISTENCO
Za vse, ki želijo hitreje poskrbeti za svoje zdravje

KOMU JE NAMENJENO?
Zavarovanje je
primerno za vse
družinske člane
že od 1. leta
dalje.
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Med 25. in 45. letom
starosti se pričnejo
pojavljati prva obolenja. V
tem obdobju smo delovno
najbolj aktivni, družina pa od
nas zahteva največ časa in
moči. Zavarovanje omogoča
hitro organizacijo zdravljenja
in dostop do zdravnika na
daljavo.
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Zaznavamo, da naše
stranke največ koristijo
storitve iz našega
zavarovanja v obdobju od
45. do 65. leta starosti,
saj se zavedajo pomena
hitrega zdravljenja pri
vrhunskih specialistih.

45

65

Med 65. in 85. letom starosti
je hiter dostop do zdravljenja še
posebej pomemben, saj
zdravljenje bolezni poteka
počasneje. Pokojnina ne zadošča
za kakovostne zdravstvene
storitve. Ohraniti si želimo
kakovost življenja in čim manj
obremeniti svoje otroke in
sorodnike.

85

Zavarovanje lahko
sklenejo osebe do
85. leta starosti in
bo veljalo vse do
njihovega 100. leta
starosti.

100

STAROST
V LETIH

ZAKAJ JE DOBRO?
1. Do diagnoze in zdravljenja brez dolge čakalne dobe
POTEK ZDRAVLJENJA BOLEČEGA KOLENA:
V JAVNEM ZDRAVSTVENEM SISTEMU
*NIJZ, Poročilo o čakalnih dobah dne 1. 2. 2021 (povprečne čakalne dobe)
**NIJZ, e-zdravje, na dan 15. 3. 2021

DIAGNOZA

FIZIOTERAPIJA

OPERACIJA

193 dni
prvi pregled pri
ortopedu, RTG

49 dni
MR kolena

30 dni
kontrolni
pregled

287 dni
artroskopija kolena,
kontrolni pregled

OPERACIJA

7 dni
prvi pregled
pri ortopedu,
RTG

7 dni
MR kolena

7 dni
kontrolni
pregled

14 dni
artroskopija
kolena,
kontrolni
pregled

SKUPAJ

714 dni

fizioterapija,
kontrolni pregled
Obdobje celjenja

Z ZAVAROVANJEM SPECIALISTI Z ASISTENCO
DIAGNOZA

155 dni

FIZIOTERAPIJA

7 dni

SKUPAJ

42 dni

fizioterapija,
kontrolni pregled

672 DNI HITREJE
DO ZDRAVJA!

Obdobje celjenja

2. Dostop do splošnega zdravnika vse dni v letu,
že v približno 15 minutah

Zavarovanje vam omogoča video ali telefonski klic s splošnim zdravnikom kar prek spletne strani
halodoktor.si/generali. Posvetujte se z zdravnikom in prejeli boste navodila za zdravljenje in
morebitno napotnico, s katero vam organiziramo nadaljnji potek zdravljenja.

HALO
DOKTOR

*Cena je odvisna od starosti in izbranih
kritij; objavljena je v brošuri.

3. Specialistične obravnave in diagnostične preiskave, drugo zdravniško mnenje, preventivni
pregledi in preiskave, zdravila na beli recept, načrt zdravljenja, fizioterapija, psihološka pomoč in
operacije so prav tako vključeni v ceno zavarovanja, odvisno od izbranih kritij.

SPECIALISTI Z
ASISTENCO

so dostopni že za približno
10 EUR* na mesec.

KAKO S POMOČJO ZAVAROVANJA PREPROSTO IN
HITRO REŠITE ZDRAVSTVENO TEŽAVO?
Pokličete našega Halo Doktor zdravnika ali obiščete svojega izbranega zdravnika.
Pokličete Asistenco zdravje na 080 81 10.
Pošljete napotnico ali izvid zdravnika specialista.
Organiziramo vam termin pri zdravniku specialistu brez dolge čakalne
dobe in vse nadaljnje zdravstvene storitve.
5. Plačamo specialistični pregled, diagnostične preiskave, operacije,
fizioterapijo, zdravila in ostale storitve, ki jih vključuje vaše zavarovanje.
1.
2.
3.
4.

RAKI

Poskrbite zase in za svoje
bližnje ob nastanku bolezni

KOMU JE NAMENJENO?
Rak se lahko pojavi v katerem koli delu telesa in v vseh starostih, čeprav je najpogostejši pri ljudeh, starejših od 50 let.
Zavarovanje priporočamo vsem polnoletnim osebam do 80. leta starosti, ki ga lahko podaljšujejo do 85. leta starosti. Otroci
do dopolnjenega 21. leta so vključeni v zavarovanje po polici starša.
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80

ZAKAJ JE DOBRO?

Velika večina rakov – okrog 80 % – se pojavlja po naključju,
jasnega vzroka za njihov nastanek pa ne poznamo.
Preostalih 20 % rakov je dednih*. Z zavarovanjem:
• poskrbite za finančno varnost med bolniško
odsotnostjo,
• si omogočite zdravljenje z boljšimi ali drugačnimi
zdravili, prehranskimi dopolnili in tehničnimi
pripomočki,
• si privoščite več in kakovostnejše terapije ter
posege ali pomoč na domu,
• si pokrijete stroške alternativnega zdravljenja.

*Vir: Onkološki inštitut. Osnovna dejstva o raku. Oktober 2022.

KAJ PA, ČE ZBOLITE?

S sklenjenim zavarovanjem ste poskrbeli za finančno
varnost. V primeru postavitve prve diagnoze in če je od
začetka zavarovanja minilo 6 mesecev, ste upravičeni do
izplačila zavarovalnine.
Izplačamo:
• 100 % dogovorjene zavarovalne vsote za
invazivnega raka oziroma benigni možganski tumor
(zavarovanje preneha)
• 20 % dogovorjene zavarovalne vsote za
predinvazivno stanje raka (zavarovanje ostane še
naprej v veljavi za invazivnega raka oziroma benigni
možganski tumor)
Čim prej izpolnite zahtevek za prijavo ter predložite dokazila
(npr. zdravstveno dokumentacijo z dokazili, zdravniško
spričevalo, dokazilo o starševstvu, če zahtevek uveljavljate za
svojega otroka …).

UGODNOSTI OB SKLENITVI
• 10-% POPUST na premijo zavarovanja Specialisti z
asistenco ob že sklenjenem veljavnem dopolnilnem
zdravstvenem zavarovanju ali sklenitvi novega.
• DODATNI 5-% DRUŽINSKI POPUST na premijo
zavarovanja Specialisti z asistenco pri sklenitvi
za vso družino (vsaj še za enega člana družine).

IZKUŠNJE NAŠIH STRANK
Zavarovanci naše izvajanje zavarovanja Specialisti z asistenco
(pregledi pri zdravnikih specialistih, diagnostika, operacije in
fizioterapija) ocenjujejo z visoko oceno.

Ocena naših strank

4,9/5

• 10-% POPUST na premijo zavarovanja Raki ob
veljavnem zavarovanju Specialisti z asistenco.
• DODATNI 15-% ali 20-% popust v prvem
zavarovalnem letu na premijo zavarovanja
Specialisti z asistenco in Raki, če se včlanite v
program prednosti Generali ZAME.

ZA ZAVAROVANJI VELJAJO:
• Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje Specialisti
z asistenco
• Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje Raki
• Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
(IPID)
• Brošura

STAROST
V LETIH

