MOJE
ZDRAVJE
POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE!

• MOJE ZDRAVJE – SPECIALISTI
• MOJE ZDRAVJE – NEZGODA

MOJE ZDRAVJE –
NEZGODA –
FINANČNA ZAŠČITA IN
POMOČ OB NEZGODI

Verjamemo, da vam
je pomembno, da za vas
organiziramo in plačamo:

Ob nezgodi vam
izplačamo zavarovalnino,
da si lahko:

Kritje Halo Doktor velja za novonastala in obstoječa
zdravstvena stanja brez čakalne dobe, od začetka
zavarovanja dalje
• preventivni pregled, s katerim pravočasno odkrijete

morebitne spremembe zdravstvenega stanja in zmanjšate
tveganja za obolelost
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• zdravstveni posvet na daljavo pri splošnem zdravniku.

10

MOJE ZDRAVJE SPECIALISTI
VAŠE ZDRAVJE JE NA
PRVEM MESTU

08

0

• prilagodite okolje in si zagotovite finančno varnost
v primeru invalidnosti
• z nezgodno rento ter dnevnim in enkratnim nadomestilom
pokrijete izpad dohodka v času zdravljenja po težji poškodbi
• z zlomi, izpahi, opeklinami ter operacijami zaradi
nezgode zagotovite finančna sredstva za rehabilitacijo še
v času zdravljenja

• hitro postavitev vaše diagnoze pri zdravniku specialistu
• hitro in učinkovito fizioterapijo
• pravočasno operacijo pred poslabšanjem stanja

zaradi predolgih čakalnih dob
• drugo zdravniško mnenje priznanih zdravnikov

iz tujine za vas, za vašega partnerja, otroke do
27. leta in vaše starše. Velja za novonastala in
obstoječa zdravstvena stanja brez čakalne dobe
• svetovanje in zdravniško pomoč, če se huje poškodujete,

se vam poslabša zdravstveno stanje ali ste v psihični stiski
Stroške zdravljenja in drugih zdravstvenih storitev zavarovalnica plača
neposredno izvajalcu zdravstvene storitve.

Ob nezgodi za vas
organiziramo in plačamo:
• dobrodošlo pomoč na domu in prevoze na kontrole, ko
ne morete poskrbeti zase in ste odvisni od drugih
• psihološko pomoč, ki omogoča podporo ob posledicah težje
oblike invalidnosti ali upravičencu ob smrti zavarovanca

Celotno pot do diagnoze in zdravljenja vam z informacijami,
nasveti in organizacijo olajša prijazna ekipa Asistence
zdravje – 080 81 10.

MOJE ZDRAVJE – SPECIALISTI
Starost ob sklenitvi: 1 - 65 let

Ta paket lahko
poljubno razširite

Osnovni

Osnovni s
Fizioterapijo

Osnovni s Fizioterapijo
in Operacijami

Letna zavarovalna
vsota v EUR

Letna zavarovalna
vsota v EUR

Letna zavarovalna
vsota v EUR










3.000

3.000

3.000

DNK ANALIZE










FIZIOTERAPIJA

X

400

400

OPERACIJE

X

X

PAKETI ZAVAROVANJA
KRITJA
STORITVE ASISTENCE ZDRAVJE
HALO DOKTOR
SPECIALISTIČNE OBRAVNAVE
ZAHTEVNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE
ZDRAVILA na beli recept (do 200 EUR)
DRUGO ZDRAVNIŠKO MNENJE

Ta paket lahko
poljubno razširite

Starost ob sklenitvi: 66 – 85 let
Vzrok za kritje:
PAKETI ZAVAROVANJA
KRITJA
STORITVE ASISTENCE ZDRAVJE
HALO DOKTOR
SPECIALISTIČNE OBRAVNAVE
ZAHTEVNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE
ZDRAVILA na beli recept (do 200 EUR)
DRUGO ZDRAVNIŠKO MNENJE

8.000

BOLEZEN IN NEZGODA
NEZGODA

Senior
Mini

Senior Senior Osnovni Senior Osnovni
Osnovni s Fizioterapijo s Fizioterapijo
in Operacijami

Senior
Nezgoda

Letna zavarovalna
vsota v EUR

Letna zavarovalna
vsota v EUR

Letna zavarovalna
vsota v EUR














1

1.700

1.700

1.700

1.700







1

1.000

Letna zavarovalna Letna zavarovalna
vsota v EUR
vsota v EUR

X



PREHODNA OSKRBA

X

100/4/102

100/4/102

100/4/102

100/43

FIZIOTERAPIJA

X

X

400

400

400

OPERACIJE

X

X

X

8.000

8.000

1Halo

Doktor in Drugo zdravniško mnenje veljata v primeru bolezni in nezgode.

K PAKETU OSNOVNI/SENIOR OSNOVNI LAHKO DODATE NASLEDNJA KRITJA:
PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE STORITVE (ena po izboru zavarovanca) od 16. leta naprej
RAZŠIRJENE ZDRAVSTVENE
STORITVE

Psihološka pomoč
Načrt zdravljenja

FIZIOTERAPIJA

400 EUR / 800 EUR letne zavarovalne vsote za osebe od 1. do 65. leta
400 EUR za osebe od 66. leta

OPERACIJE

8.000 EUR ali 20.000 EUR letne zavarovalne vsote

POSMRTNINA

5.000 EUR zavarovalne vsote za osebe od 16. do 65. leta
1.000 EUR ali 2.000 EUR zavarovalne vsote za osebe od 66. do 74. leta

Storitve ASISTENCE ZDRAVJE (asistenčne storitve)
V našem asistenčnem centru Asistenca zdravje prejmete
vse potrebne informacije o zavarovanju in o pogojih koriščenja
zavarovanja. Prijazni svetovalci vam odobrijo in organizirajo
zdravstvene storitve, vas naročijo k zdravniku specialistu,
organizirajo storitve prehodne oskrbe in poravnajo plačilo za
opravljene storitve. Dosegljivi so vsak delovnik med 8. in
16. uro na 080 81 10 ali preko zdravje.si@generali.com.
HALO DOKTOR
Halo Doktor omogoča takojšnji video klic s splošnim
zdravnikom (običajno že v 15 minutah) ali posvet ob
predhodno dogovorjenem terminu (video ali telefonski klic),
vsak dan v letu od 6. do 22. ure. Število zdravstvenih
posvetov na daljavo ni omejeno. Zdravnik pacientu izda izvid,
ki lahko vključuje napotilo na specialistični pregled v okviru
Moje zdravje - Specialisti. V tem primeru napotnica
izbranega osebnega zdravnika ni potrebna. Tako lahko
bistveno hitreje in dovolj zgodaj odkrijemo zdravstveno
težavo.
SPECIALISTIČNE OBRAVNAVE, ZAHTEVNE
DIAGNOSTIČNE PREISKAVE in ZDRAVILA NA
BELI RECEPT
Specialistične obravnave vključujejo vse potrebne
specialistične preglede, enostavne diagnostične preiskave (na
primer ultrazvok, rentgen, laboratorij) in enostavne ambulantne
posege (kot je aplikacija blokade, punkcija in podobno).
Zahtevne diagnostične preiskave potrebujete za
postavitev diagnoze (na primer magnetna resonanca, CT ali
gastroskopija). Zdravila na beli recept, ki vam jih je zdravnik
predpisal v okviru specialističnega pregleda, preiskave ali
posega. V lekarni jih plačate sami, te stroške (do 200 EUR
na leto) pa vam povrnemo, ko predložite račun o nakupu in
dokazilo o predpisanem zdravilu.
DRUGO ZDRAVNIŠKO MNENJE
Priznani zdravniki mednarodne mreže Advance Medical
vam izdelajo drugo zdravniško mnenje o vaši diagnozi ter
predlagajo možnosti zdravljenja v Sloveniji in tujini. Po
pridobitvi drugega zdravniškega mnenja organiziramo in
plačamo morebitne nadaljnje zdravstvene storitve, odvisno
od izbranih kritij.
DNK ANALIZE
Po 12 mesecih zavarovanja, če redno plačujete premijo,
prejmete inovativno DNK analizo, ki predstavlja revolucionaren
pristop k zdravju in dobremu počutju. Na podlagi analize svojih
genetskih predispozicij boste prejeli personalizirane nasvete za
prehrano in vzdrževanje teže, obvladovanje stresa, boljši
spanec in ohranjanje zdravja. Izvedba testa je povsem
enostavna in jo lahko opravite kar iz domačega naslonjača –
potreben je le vzorec vaše sline.
FIZIOTERAPIJA
Fizioterapija, ki jo potrebujete po opravljeni operaciji, poškodbi
kosti in tkiv (potrebna je slikovna diagnostika) ter po carskem
rezu. Fizioterapija se izvaja manualno pri preverjenih izvajalcih
in traja 60 minut.

OPERACIJE
Vključuje operacije (z nočitvijo ali brez nočitve), za katere so
čakalne dobe v javnem sistemu večinoma najdaljše, ker niso
opredeljene kot nujne, na primer: artroskopija ramena, kolena,
povezovanje kolenskih križnih vezi, operativno zdravljenje
krčnih žil, operacija karpalnega kanala, UZ razbijanje ledvičnih
kamnov… Operacije so naštete v pogojih zavarovanja.
PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE STORITVE
(ena po izboru zavarovanca)
Pripada ena od navedenih storitev po izboru zavarovanca, in
sicer prvič po enem letu, nato ob avtomatskem podaljševanju
zavarovanja vsaki dve leti, ob pogoju, da redno plačujete premijo.
 Laboratorijski pregled krvi in urina - odvzem krvi in
urina ter laboratorijska analiza. Zdravnik pregleda rezultate
in izdela izvid.
 Ultrazvok dojk - namen preiskave je pravočasno
ugotavljanje morebitnih bolezenskih sprememb v
tkivu dojke.
 Pregled za športno aktivne osebe - obsega
preventivni zdravstveni pregled, pregled vaše obstoječe
zdravstvene dokumentacije, potrebne diagnostične
preiskave in izdelavo izvida.
 Merjenje kostne gostote (ugotavljanje osteoporoze) merjenje mineralne kostne gostote s posebno napravo, ki
deluje na podlagi rentgenskih žarkov. Rezultate pregleda
zdravnik in izdela izvid.
 Fizioterapevtski pregled - 60 minutni celostni pregled
pri fizioterapevtu, ki na osnovi ugotovitev izdela izvid in
da priporočila za nadaljnje zdravljenje.
RAZŠIRJENE ZDRAVSTVENE STORITVE
 Psihološka pomoč – v primeru diagnosticiranega
resnega zdravstvenega stanja in izjemnih okoliščin (popolna
izguba opravljanja katerega koli poklica, poporodna
depresija, ki jo ugotovi izbrani osebni zdravnik) ter v primeru
smrti ožjega družinskega člana (do 700 EUR letno).
 Načrt zdravljenja - svetovanje o nadaljnjem zdravljenju
po nezgodi s hospitalizacijo.
2
PREHODNA OSKRBA
Vključuje pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih
opravil in prevoz ter spremstvo zavarovanca na kontrolne
preglede ter kemoterapije in obsevanja. Izražena je v številu
ur pomoči na domu, v številu prevozov na kontrolne preglede
(in ob odpustu iz bolnišnice) ter kemoterapije ali obsevanja na
zavarovalni primer.
3
PREHODNA OSKRBA ZARADI NEZGODE
Vključuje pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih
opravil in prevoz ter spremstvo zavarovanca na kontrolne
preglede, ki jih zavarovanec potrebuje zaradi posledic
nezgode. Izražena je v številu ur pomoči na domu in številu
prevozov na kontrolne preglede (in ob odpustu iz bolnišnice)
na zavarovalni primer.
POSMRTNINA
Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v
primeru smrti zavarovanca.

2. KORAK – NAROČIMO VAS V AMBULANTI

3. KORAK – ZAVAROVALNICA PLAČA STORITEV

Izpolnite obrazec »Prijava potrebe po zdravstveni storitvi«
in nam ga pošljite. Prijazni svetovalci vam odobrijo in
organizirajo zdravstvene storitve ter vas naročijo k zdravniku
specialistu. Specialist vam postavi diagnozo in vas po potrebi
napoti na nadaljnje zdravljenje (operacijo, fizioterapijo ...).
Za organizacijo storitve, na katero vas napoti zdravnik specialist,
je dovolj, da nam posredujete prijavo in izvid. Ne potrebujete
napotnice osebnega zdravnika.

Izjema so le zdravila na beli recept, ki jih plačate v lekarni sami.
Prijavo in račun pošljete na Asistenco zdravje in stroške vam
vrnemo na vaš TRR.

ENOSTAVNI KORAKI DO DIAGNOZE IN ZDRAVLJENJA
1. KORAK - POKLIČITE ASISTENCO ZDRAVJE NA 080 81 10
Če nimate napotnice osebnega zdravnika in želite posvet,
izkoristite storitev Halo Doktor - video posvet s splošnim
zdravnikom. Zdravnik vam izdela izvid – pridobite diagnozo in
navodila – ali pa vam izda izvid z napotilom za nadaljnje
zdravljenje v okviru Moje zdravje - Specialisti. Za storitev se
prijavite na halodoktor.si/generali.

Če imate napotnico osebnega zdravnika za specialista ali
vam je Halo Doktor zdravnik izdal izvid z napotilom na
specialistični pregled, pokličite Asistenco zdravje na
080 81 10.

MOJE ZDRAVJE – NEZGODA
Starost ob sklenitvi: 1 - 65 let
PAKETI ZAVAROVANJA

A

B

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

300

300

500

500

800

1.000

1.000

2.000

2.000

3.000

X

X

1.000

1.000

1.000

PSIHOLOŠKA POMOČ ZARADI NEZGODE

700

700

700

700

700

NEZGODE4

100/4

100/4

200/8

300/12

300/12

KRITJA
INVALIDNOST S PROGRESIJO 4 ZARADI NEZGODE
NEZGODNA RENTA (doba izplačevanja 25 let)
ZLOMI, IZPAHI, OPEKLINE
OPERACIJE ZARADI NEZGODE

PREHODNA OSKRBA ZARADI

C

D

E

Zavarovalne vsote so v EUR.

Starost ob sklenitvi: 66 – 85 let
PAKETI ZAVAROVANJA
KRITJA

SENIOR

SENIOR

SENIOR

SENIOR

SENIOR

A

B

C

D

E

SMRT ZARADI NEZGODE

5.000

5.000

7.000

15.000

20.000

INVALIDNOST BREZ PROGRESIJE ZARADI
NEZGODE

20.000

20.000

30.000

30.000

40.000

NEZGODNA RENTA (doba izplačevanja 5 let)

500

500

500

500

500

1.000

1.000

1.000

1.500

2.000

X

300

500

750

1.000

PSIHOLOŠKA POMOČ ZARADI NEZGODE

700

700

700

700

700

NEZGODE4

100/4

100/4

100/4

200/8

200/8

ZLOMI, IZPAHI, OPEKLINE
ENKRATNO NADOMESTILO ZA
ZDRAVLJENJE ZARADI NEZGODE

PREHODNA OSKRBA ZARADI
Zavarovalne vsote so v EUR.

Izbranemu paketu lahko dodate naslednja kritja:
DNEVNO NADOMESTILO ZARADI NEZGODE
Osebe 1 – 65 let

5, 7, 10 ali 15 EUR

Osebe 66 – 85 let

5 EUR

INVALIDNOST S PROGRESIJO 4 ZARADI NEZGODE
(1 - 65 let)
Izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza
odstotku trajne invalidnosti, če ste zaradi nezgode postali
delni ali popolni invalid. Trajna invalidnost in odstotki se
ugotavljajo po Tabeli trajne invalidnosti. Če skupni
odstotek trajne invalidnosti znaša več kot 50 %, se za vsak
odstotek invalidnosti nad 50 % prizna štirikratni odstotek
zneska za izračun zavarovalnine.
INVALIDNOST BREZ PROGRESIJE ZARADI NEZGODE
(66 - 85 let)
Izplačilo ustreznega odstotka zavarovalne vsote, ki ustreza
odstotku trajne invalidnosti, če ste zaradi nezgode postali
delni ali popolni invalid. Trajna invalidnost in odstotki se
ugotavljajo po Tabeli trajne invalidnosti.
NEZGODNA RENTA
Zavarovanec je upravičen do rente za dogovorjeno časovno
obdobje v primeru, da mu je bila ugotovljena trajna invalidnost
po Tabeli trajne invalidnosti nad 50 % iz ene nezgode.
Renta je dedna.
SMRT ZARADI NEZGODE
Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v
primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode.
ZLOMI, IZPAHI, OPEKLINE
Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela, če
zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino
skladno s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin.
OPERACIJE ZARADI NEZGODE
Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ali njenega dela, če
zavarovanec zaradi nezgode prestane operacijo skladno s
Tabelo zahtevnosti operacij.

ENKRATNO NADOMESTILO ZA ZDRAVLJENJE ZARADI
NEZGODE (66 - 85 let)
Izplačilo enkratnega nadomestila za neprekinjeno medicinsko
dokumentirano zdravljenje zaradi nezgode:
 od 15 – 30 dni aktivnega zdravljenja – 30 % zavarovalne vsote
 nad 30 dni aktivnega zdravljenja – 100 % zavarovalne vsote.
DNEVNO NADOMESTILO ZARADI NEZGODE (1 - 65 let)
Izplačilo dnevnega nadomestila, če je zavarovanec začasno
nesposoben za delo zaradi nezgode. Izplačamo do dneva
določitve odstotka trajne invalidnosti oziroma do dneva smrti,
vendar za največ 230 dni po eni nezgodi.
DNEVNO NADOMESTILO ZARADI NEZGODE (66 - 85 let)
Izplačamo nadomestilo za dneve, ko se je zavarovanec
medicinsko dokumentirano zdravil za posledicami nezgode.
Izplačamo do dneva določitve odstotka trajne invalidnosti
oziroma do dneva smrti, vendar največ za 100 dni medicinsko
dokumentiranega zdravljenja po eni nezgodi.
PSIHOLOŠKA POMOČ ZARADI NEZGODE
Psihološka pomoč zaradi nezgode vključuje storitev
ambulantne psihoterapije ali klinične psihologije za
zavarovanca v primeru ugotovljene invalidnosti nad 50 %
po Tabeli trajne invalidnosti kot posledica ene nezgode,
ki je sestavni del teh pogojev, oziroma za upravičenca za
primer smrti v primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode.
4PREHODNA

OSKRBA ZARADI NEZGODE
Vključuje pomoč pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih
opravil in prevoz ter spremstvo zavarovanca na kontrolne
preglede, ki jih zavarovanec potrebuje zaradi posledic
nezgode. Izražena je v številu ur pomoči na domu in v številu
prevozov na kontrolne pregled (in ob odpustu iz bolnišnice)
na škodni dogodek.

SMRT ZARADI NEZGODE
Osebe 16 – 65 let

Zavarovalna vsota: 20.000, 40.000 ali 50.000 EUR

ENOSTAVNI KORAKI DO UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJA
POSMRTNINA

KAKO DO ZAVAROVALNINE?
NEZGODA

 Upravičenec izpolni zahtevek za izplačilo.
 Priložite medicinsko dokumentacijo, ki je ob tem
nastala in iz katere je mogoče ugotoviti vse potrebne
podatke, ki so pomembni, da ugotovimo, ali je nastal
zavarovalni primer.
 Predložiti je potrebno tudi listine, navedene v pogojih:
izpisek iz matične knjige umrlih, dokazilo o vzroku
smrti in morebitna druga dokazila.

 Izpolnite zahtevek za izplačilo, ko vam
zdravstveno stanje to omogoča.
 Priložite medicinsko dokumentacijo o vrsti in
stopnji telesnih poškodb ter o nastalih morebitnih
posledicah.
 Če je zavarovanec zaradi nezgode umrl, nam
mora upravičenec predložiti prijavo, dokazilo, da je
bila smrt posledica nezgode, ter ostala potrebna
dokazila.

KAKO DO PREHODNE OSKRBE?
 Vi ali vaš pooblaščenec pokličite Asistenco zdravje na 080 81 10.
o O potrebi po pomoči na domu nas obvestite takoj oz. najkasneje v roku 15 dni po nastopu potrebe.
o O potrebi po prevozu na kontrole/kemoterapije nas obvestite vsaj 3 dni pred načrtovanim pregledom.
o Če gre za prevoz in spremstvo po odpustu iz bolnišnice, mora zavarovanec ali njegov pooblaščenec preko
prijave prevoz naročiti takoj, ko je znano, da bo zavarovanec odpuščen iz bolnišnice.
 Zavarovalnica določi obseg storitev in izvajalca.
Izvajalec storitev prehodne oskrbe bo obiskal zavarovanca najkasneje v roku 24 ur od prijave potrebe.
 Zavarovanec izvajalcu prehodne oskrbe omogoči vpogled v svojo medicinsko dokumentacijo ter mu dovoli zajem podatkov,
ki jih zavarovalnica potrebuje za odločanje o upravičenosti do teh storitev.
 Zavarovalnica plača storitev neposredno izvajalcu storitev prehodne oskrbe.

Program
Generali

Zakaj zaupati
Generaliju?

Generali ZAME je program prednosti in ugodnosti za naše
stranke in tudi tiste, ki to še niso. Ob skrbi za zdravo življenje
postavlja nove temelje nagrajevanja in zvestobe. Prinaša
številne ugodnosti za šport in prosti čas, dom, zdravje,
varčevanje in zavarovanje ter turizem, med njimi tudi ponudbe
za številna nova doživetja.

V Sloveniji je GENERALI zavarovalnica prisotna že od
leta 1997 in spada med vodilne zavarovalnice na trgu.

Zveste stranke razveseljuje z dodatnimi zavarovalnimi
ugodnostmi: popusti do 30 %, raznolikih ponudb naših
partnerjev, do razširjenih asistenčnih storitev in posebnih
finančnih ugodnosti.
Obiščite generali-zame.si ali prenesite brezplačno aplikacijo
Generali ZAME in preverite, kakšne vsebine, ugodnosti in
popusti vas čakajo.

• Imamo 330 prodajnih mest.
• Zaupa nam več kot 630.000 zavarovancev, ki imajo pod
našim okriljem sklenjenih več kot 1.300.000 zavarovalnih
polic.
• Kot vseživljenjski partner skrbimo za varnost svojih
zavarovancev in njihovega premoženja skozi celovit nabor
inovativnih zavarovanj.
• Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831,
ki je prek svojih družb prisotna v 50 državah sveta in ima
67 milijonov strank.

DOM
ZDRAVJE

AVTO

VSEŽIVLJENJSKI PARTNER

ŽIVLJENJE
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Prenesi aplikacijo

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je na
voljo na www.generali.si/ipid in v poslovalnicah.

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com

Kontakt zavarovalnega zastopnika:

080 70 77
www.generali.si

Namen predstavitvene brošure je zagotoviti kratek pregled in strnjene informacije o zavarovanju MOJE ZDRAVJE. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je
skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v
veljavnih Splošnih pogojih za zavarovanje MOJE ZDRAVJE, ki so sestavni del zavarovalnega produkta. Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na
svojega zavarovalnega zastopnika oziroma naše prodajne poti.
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