ZAVAROVANJA

Ali ste vedeli* ...
… da so bolezni srca in ožilja ter rakava obolenja najpogostejši
vzroki smrti v Sloveniji?
… da vsakih 40 minut enemu prebivalcu Slovenije na novo
diagnosticirajo raka?
… da se bo vsaki tretji ženski, rojeni v letu 2010, do 65. leta starosti
razvil rak?
… da se bo vsakemu drugemu moškemu, rojenemu v letu 2010,
do 65. leta starosti razvil rak?
* Vir podatkov: Zavarovalnica Sava

Več informacij in Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje
Najboljši zdravniki sveta Zavarovalnice Sava:
www.skb.si/osebne-finance/zavarovanje/
najboljsi-zdravniki-sveta
SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke.
Brošura velja od 1. 7. 2018.
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ZAVAROVANJE
NAJBOLJŠI
ZDRAVNIKI SVETA
ZAVAROVALNICE SAVA
ZDRAVJE VAM PRINAŠA
NAJVEČJE OBRESTI

Najboljše zdravljenje za vsakogar zavarovanje Najboljši zdravniki sveta
Zavarovalnice Sava
Ne prepustite vašega zdravja ali zdravja
vaših otrok naključju.
Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne oklevajte in se
odločite za zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki
sveta Zavarovalnice Sava, ki vam zagotavlja zdravljenje pri
najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje v tujini.
Zavarovanje vključuje dostop do najboljših zdravnikov,
ki bodo, če boste to potrebovali, preučili vaš primer in vam
poiskali ter priporočili najboljšo ustanovo za zdravljenje zunaj
Slovenije.
Zavarujejo se lahko osebe stare od 31 dni do 64 let.

Zakaj skleniti zavarovanje?

.
.

Ker vam nudi zdravljenje pri najboljših zdravnikih po
vsem svetu (razen v Sloveniji) v primeru kritih bolezni;
ker vam omogoča dostop do drugega zdravniškega
mnenja, ki ga bo napisal eden od vodilnih strokovnjakov
na svetu;

.

ker omogoča drugo zdravniško mnenje v primeru
katerekoli bolezni in/ali poškodbe (razen psihiatrična stanja,
zobozdravstvene težave in trenutno hospitalizirane osebe);

.
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Do 1.000.000 EUR zavarovalne vsote za zdravljenje kritih
boleznih v najboljših bolnišnicah po svetu;
Aktivacija postopka uporabe storitve samo z enim
telefonski klicem na brezplačno številko 080 19 20;
Pridobitev drugega zdravniškega mnenja traja praviloma
14 - 21 dni, celoten postopek, od klica v asistenčni center
do zdravljenja pa traja praviloma 33 - 40 dni v odvisnosti od
sodelovanja upravičenca;
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Kritje zdravljenja rakavih obolenj in žilno srčnih bolezni, ki
skupaj predstavljajo 70 % umrljivost v Sloveniji;
100 EUR za vsak bolnišnični dan v primeru hospitalizacije
v tujini;
50.000 EUR za stroške zdravil kupljenih v Sloveniji po
končanem zdravljenju (pod pogojem, da jih ne krije ZZZS ali
druga zavarovalnica).

Kakšna so kritja pri zavarovanju?
Zavarovanje Najboljši zdravniki sveta Zavarovalnice Sava krije
drugo zdravniško mnenje in zdravljenje kritih bolezni do
višine zavarovalnih vsot, in sicer:

.

rakava obolenja, presaditve organa živega darovalca,
presaditve kostnega mozga, težji operativnih posegi
(kirurška koronarna revaskularizacija, zamenjava in
popravilo srčnih zaklopk, nevrokirurgija).

Zavarovalne premije

ker krije stroške prevoza in nastanitve za zavarovanca
in spremljevalca, ki potuje skupaj z zavarovancem zaradi
zdravljenja krite bolezni;

Starost
od 31 dni do 18 let

9,40

22,46

40,57

71,69

ker vključuje visoko zavarovalno kritje.

od 19 do 64 let

19,30

54,77

105,03

199,18

od 65 do 85 let

24,45

72,13

141,15

276,88

.
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Prednosti zavarovanja

Premija z 8,5 % DPZP V EUR
mesečna

četrtletna

polletna

letna

1.000.000 EUR za zdravljenje, ko to najbolj potrebujete.
Premija se zviša konec tistega zavarovalnega leta, ko
zavarovanec dopolni 18 oz. 64 let.
Plačilo zavarovalne premije se izvaja prek direktne obremenitve
osebnega računa odprtega pri SKB.

