
ZAVAROVANJE TUJINA 



Zavarovanje TUJINA je sestavljeno iz 
osnovnega kritja TUJINA Osnovno, ki 
vam zagotavlja povračilo stroškov zdravljenja 
v tujini in vključuje pomoč, ki vam jo nudimo 
prek našega Asistenčnega centra, ko se v 
tujini znajdete v težavah. Pomoč zajema 
organizacijo zdravstvene pomoči, 
obveščanje vas in vaših najbližjih ter kritje 
stroškov nujnega zdravljenja, medicinske 
oskrbe, zdravil in medicinskih pripomočkov, 
prevoza vas in vaših najbližjih, spremstva 
vaših otrok, vašega povratka v domovino 
oziroma prevoza posmrtnih ostankov v 
domovino.

K osnovnemu kritju TUJINA Osnovno lahko 
dodate še dodatna kritja po svoji meri in si 
zagotovite celovito varnost v tujini:

TUJINA Potovanje, ki krije vaše stroške 
zaradi preklica leta, izgube ali kraje prtljage, 
zamude pri izročitvi prtljage ali zamude leta 
in izgube ali kraje osebnih dokumentov. 
Omogoča tudi nujno nakazilo denarja ali 
predujem varščine. Uredimo in organiziramo 
vse spremembe bivanja in rezervacije ter 
o tem obveščamo vaše najbližje.

ZA CELOVITO 
VARNOST NA 
POTOVANJIH 
V TUJINI

TUJINA Nezgode je kritje, pri katerem v 
primeru vaše smrti ali nezgode, ki ste jo 
utrpeli v tujini in je bila zaradi nje potrebna 
operacija, izplačamo zavarovalnino.
TUJINA Odgovornost krije vašo 
odškodninsko odgovornost za škodo, ki jo 
med potovanjem v tujini povzročite tretjim 
osebam.
TUJINA Odpoved vam povrne stroške, ki 
ste jih imeli, ker ste odpovedali potovanje 
zaradi nepredvidenih dogodkov. Velja samo, 
če je bila vaša polica sklenjena za eno leto, 
in se nanaša na potovanja, ki so bila 
rezervirana med veljavnostjo vaše police.
TUJINA Prekinitev vam krije tiste stroške, 
ki jih utrpite zaradi predčasnega povratka s 
potovanja in vam organizator potovanja ne 
povrne stroškov za neizkoriščen del bivanja 
na potovanju.
TUJINA Kartice krije škodo, ki jo utrpite 
zaradi zlorabe vaše kartice s strani tretje 
osebe, če kartico izgubite ali vam jo 
protipravno odvzamejo. Enako velja tudi, 
če vam protipravno odvzamejo gotovino.

Vključeno 
je tudi 
COVID-19 
kritje.

ZAKAJ IZBRATI 
ZAVAROVANJE

TUJINA? 

• Ker vam zagotavlja celovito varnost na potovanjih v tujini.
• Ker osnovnemu kritju TUJINA Osnovno lahko dodate še dodatna kritja po svoji meri.
• Ker lahko sklenete tudi celoletno zavarovanje, ki velja za vsa potovanja med letom, vendar 

posamezno potovanje ne sme biti daljše od 90 dni.
• Ker vam nudimo asistenco 24/7 v slovenskem jeziku.
• Ker ima naš Asistenčni center povsod po svetu lastno mrežo pogodbenih zdravnikov in 

izvajalcev medicinskih storitev.
• Ker zavarovanje velja po celem svetu (razen, če izberete ožje kritje Balkan).
• Ker povrnemo tudi stroške telefonskih klicev v naš Asistenčni center. 

ZAKAJ EVROPSKA KARTICA, KI JO PONUJA ZZZS, 
NE ZADOSTUJE?

•    Evropska kartica NE krije stroškov zdravstvene oskrbe pri zasebnikih.
•    Evropska kartica NE krije stroškov povratka v domovino.
•    Stroški po Evropski kartici se povrnejo v višini povprečne cene enakih storitev v Sloveniji.             
      Strošek zdravstvenih storitev je v tujini običajno višji, zato pogosto ni v celoti povrnjen.
•    ZZZS priporoča sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja za tujino.

Vas še vedno nismo prepričali? Pokličite nas ali obiščite                                   
našo spletno stran www.generali.si.

Z ASISTENCO 24/7



TUJINA Osnovno

TUJINA Osnovno
Zavarovalna vsota za vsa 
zavarovalna kritja skupaj

30.000
1.000**

60.000
2.000**

110.000
3.000**

250.000
4.000**

1 mio
4.000**

30.000
1.000**

ASISTENČNE STORITVE      

ZDRAVSTVENI STROŠKI

Medicinska oskrba in 
obisk zdravnika      

Zdravljenje      

Zdravila in medicinski 
pripomočki      

Nujne zobozdravstvene 
storitve

100 200 300 400 400 100

DODATNI STROŠKI

Prevoz do najbližje 
bolnišnice ali klinike in nazaj      

Prevoz v domovino      

Prevoz in bivanje za osebo, 
ki ostane v spremstvu 
zavarovanca

     

Spremstvo in prevoz 
mladoletnega otroka

     

Prevoz družinskega člana vozovnica vozovnica vozovnica vozovnica vozovnica vozovnica

Prevoz posmrtnih ostankov 
v domovino zavarovanca

     

Povratek v primeru smrti 
družinskega člana      

Iskanje in reševanje v gorah 
in na morju

5.000 10.000 15.000 20.000 20.000 5.000

Svet Balkan

KOMBINACIJE A B C D E F

** Ob morebitnem akutnem poslabšanju kroničnih bolezni so vsa zavarovalna kritja ne glede na izbrano zavarovalno  
    vsoto skupaj omejena do navedenega zneska.

Ob doplačilu premije se lahko zavarujejo osebe, starejše od 75 let:
— od 75 do 85 leta 50 % doplačilo,
— od 85 leta naprej 100 % doplačilo.

Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji Tujina 01-TUJ-01/21, ki so javno objavljeni na www.generali.si. 
Premije veljajo od 1. 12. 2021 do preklica. V premijo je vračunan 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

30.000 € (A) 60.000 € (B) 110.000 € (C) 250.000 € (D) 1.000.000 € (E)

  5 dni 8,44 € 12,66 € 14,35 € 17,72 € 28,69 €

  8 dni 11,09 € 16,63 € 18,85 € 23,30 € 37,72 €

10 dni 14,58 € 21,87 € 24,79 € 30,62 € 49,57 €

15 dni 16,87 € 25,31 € 28,69 € 35,44 € 57,37 €

Potujem sam

Potujem z družino
(Družina so starši in otroci do 26. leta starosti. Premija velja za družino, zavarovalna vsota pa na osebo.)

30.000 € (A) 60.000 € (B) 110.000 € (C) 250.000 € (D) 1.000.000 € (E)

  5 dni 15,31 € 22,97 € 26,03 € 32,15 € 52,06 €

  8 dni 19,99 € 29,98 € 33,97 € 41,98 € 67,96 €

10 dni 26,13 € 39,19 € 44,42 € 54,88 € 88,85 €

15 dni 31,09 € 46,63 € 52,85 € 65,27 € 105,68 €

Celoletno posamično zavarovanje
Posamezno potovanje mora biti krajše od 90 dni.

30.000 € (A) 60.000 € (B) 110.000 € (C) 250.000 € (D) 1.000.000 € (E)

42,32 € 63,47 € 71,94 € 88,86 € 143,87 €

Celoletno družinsko zavarovanje
Posamezno potovanje mora biti krajše od 90 dni.

Vse zavarovalne vsote so v EUR.

PREMIJE ZA 
TUJINA Osnovno

30.000 € (A) 60.000 € (B) 110.000 € (C) 250.000 € (D) 1.000.000 € (E)

75,96 € 113,93 € 129,12 € 159,50 € 258,23 €

Zavarovalna vsota (Kombinacija)

Zavarovalna vsota (Kombinacija)

Zavarovalna vsota (Kombinacija)

Zavarovalna vsota (Kombinacija)



TUJINA Potovanje 

Preklic leta 100 150 250 350 350 100

Izguba/kraja prtljage 300 500 800 1.000 1.000 300

Zamuda prtljage/leta 100 150 200 250 250 100

Izguba/kraja osebnih dokumentov 100 150 200 250 250 100

Predujem varščine 2.000 4.000 6.000 8.000 8.000 2.000

Nujno nakazilo denarja 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 2.000

Organizacija storitev bivanja v tujini      

Organizacija pravne pomoči      

TUJINA Nezgode

Smrt zaradi nezgode 10.000 15.000 17.000 20.000 50.000 5.000

Operacije 700 1.050 1.190 1.300 3.000 500

TUJINA Odgovornost

Odškodninska odgovornost 25.000 50.000 100.000 100.000 100.000 20.000

TUJINA Odpoved potovanja

- pri zavarovanju za posamezno osebo 1.500 2.500 3.500 4.000 4.000 1.500

- pri zavarovanju za družino 3.000 4.000 5.000 6.000 6.000 3.000

TUJINA Prekinitev potovanja

- pri zavarovanju za posamezno osebo 1.000 1.500 2.000 2.500 2.500 1.000

- pri zavarovanju za družino 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 2.000

TUJINA Kartice

   Zloraba izgubljenih ali ukradenih kartic 
- limit na kartico in na dogodek/letni          
- agregat za vse kartice za vse dogodke

50/1.000 50/1.000 50/1.000 50/1.000 50/1.000 50/1.000

   Protipravni odvzem gotovine
- limit na kartico in na dogodek/letni          
- agregat za vse kartice za vse dogodke

300/600  300/600 300/600 300/600 300/600 300/600

Svet Balkan

KOMBINACIJE A B C D E F

.
 

.

30.000 € (F)

  5 dni 7,50 €

  8 dni 9,86 €

10 dni 12,95 €

15 dni 14,99 €

Potujem sam

30.000 € (F)

  5 dni 13,61 €

  8 dni 17,77 €

10 dni 23,23 €

15 dni 27,62 €

Potujem z družino 

(Družina so starši in otroci do 26. leta starosti. 
Premija velja za družino, zavarovalne vsote  po osebi.) 

Celoletno posamično zavarovanje

ZA POTOVANJA NA BALKAN (HRVAŠKA, BOSNA IN HERCEGOVINA, 
SRBIJA, ČRNA GORA IN SEVERNA MAKEDONIJA) SE LAHKO 
ZAVARUJETE ZA KRITJA TUJINA OSNOVNO

Potujem sam

Potujem z družino

30.000 € (F)

21,70 €

43,40 € 

+386 5 66 28 500
Asistenčni center

24/7

Če potrebujete nujno pomoč v tujini,
pokličite na: 

DODATNA KRITJA 5 dni 8 dni 10 dni 15 dni

TUJINA POTOVANJE

  5,92 € 7,43 € 9,03 € 10,53 €
TUJINA NEZGODA

TUJINA ODGOVORNOST

TUJINA KARTICE

Vse zavarovalne vsote so v EUR.

Izberete lahko eno ali več dodatnih kritij. 
Primera prikazujeta premijo za Kombinacijo A, za izbrana dodatna kritja skupaj.

Posamezno potovanje ne sme biti 
daljše od 90 dni.

KJE LAHKO 
SKLENETE 
ZAVAROVANJE?

Na spletni strani 
www.generali.si in 
v poslovalnicah Generali.

DODATNA KRITJA 5 dni 8 dni 10 dni 15 dni

TUJINA POTOVANJE

17,56 € 21,66 € 25,89 € 30,05 €
TUJINA NEZGODA

TUJINA ODGOVORNOST

TUJINA KARTICE

Zavarovalna vsota (Kombinacija)

Zavarovalna vsota (Kombinacija)

Zavarovalna vsota (Kombinacija)

Dodatna kritja

Potujem sam

Potujem z družino



Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije za ZAVAROVANJE 
TUJINA. 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 ob ustreznih pogojih za posamezno zavarovanje, ki so sestavni del zavarovalnega produkta. 
Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na svojega zavarovalnega zastopnika 
ali naše prodajne poti.  
 
04/december 2021

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

• Zaupa nam več kot 600.000 strank, ki imajo pri nas sklenjenih več kot 
1.200.000 zavarovalnih polic.

• Več kot 700 strokovnih osebnih skrbnikov strank vam lahko ponudi 
       ustrezna zavarovanja, prilagojena vašim potrebam.
• Kot vseživljenjski partner skrbimo za vašo varnost in varnost vašega            

premoženja s celovito ponudbo zavarovanj.
• S preventivnimi vsebinami in storitvami spodbujamo k zdravemu življenju in 

previdnosti na vseh poteh, da bi bilo neljubih dogodkov v življenju čim manj.
• Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831, ki je s svojimi 

družbami prisotna v 50 državah sveta in ima več kot 61 milijonov strank.

Vseživljenjski partner

POKOJNINA

ŽIVLJENJE

VARČEVANJE

AVTO

ZDRAVJE

DOM

UPRAVLJANJE 
PREMOŽENJA

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

Kontakt zavarovalnega zastopnika

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

080 70 77
www.generali.si


