Zdravstveno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija
Produkt: Težke bolezni in operacije
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje vam zagotavlja denarno izplačilo, če zbolite za eno od 13 oblik težkih bolezni ali po opravljeni operaciji, ki je posledica bolezni ali
nezgode. Zavarovanje krije več kot 3700 operacij.

Kaj je zavarovano?

X

Težke bolezni – izplačamo 100 % ali 50 % zavarovalne vsote,
če v času trajanja zavarovanja prvič v življenju zbolite za eno
hujših bolezni (npr. rak, srčni infarkt, možganska kap, …)

X

X
X

• Operacije z nočitvijo v bolnišnici (bolezen ali nezgoda) -

izplačamo 20 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % zavarovalne
vsote, odvisno od težavnosti opravljene operacije
• Smrt (bolezen ali nezgoda) - upravičencu izplačamo
dogovorjeno zavarovalno vsoto

Ne prezrite!
Za vsako v zavarovalnih pogojih navedeno težko bolezeni
izplačamo zavarovalno vsoto ali njen del, pod pogojem,
da sta med eno in drugo boleznijo pretekli 2 leti.
V enem letu je možno izplačilo za več operacij, vendar
je skupno izplačilo omejeno z letno zavarovalno vsoto.

Kaj ni zavarovano?

!

Bolezni, ki so nastale pred sklenitvijo zavarovanja ali v času
čakalne dobe, za katere je zavarovanec vedel ali se za njih
zdravil oziroma se je nameraval zdraviti.
Nezgode, ki so se zgodile pred sklenitvijo zavarovanja.
Operacije, ki so bile izvedene ambulantno ali v dnevni
bolnišnični obravnavi, operacije na lastno zahtevo ali v
estetske namene ipd. niso krite.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovanje lahko sklenete, če ste stari med 18 in 64 let.
Čakalna doba je 6 mesecev.
Pogoj za izplačilo zavarovalnine za težke bolezni je, da oseba
preživi 30 dni po postavljeni diagnozi.
Pogoj za izplačilo zavarovalnine za opravljeno operacijo je,
da oseba preživi 48 ur po opravljeni operaciji.
Ob izplačilu zavarovalnine za hujšo bolezen pri operaciji,
opravljeni zaradi te bolezni, izplačamo 50 % pripadajoče
zavarovalnine.
Po 60. letu velja omejitev izplačila v višini 50 % pripadajoče
zavarovalnine za hujše bolezni ali operacije.
Ostale omejitve so zapisane v splošnih pogojih zavarovanja.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja po vsem svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.

Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom
plačila z zavarovalnico.
Ne prezrite!
Svetujemo vam, da premije plačujete redno, sicer boste izgubili zavarovalno zaščito.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati ?
Zavarovanje sklenete za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja. Datum začetka in konca zavarovanja je naveden na polici. Zavarovanje lahko traja do
poteka zavarovalnega leta, v katerem dopolnite 65 let.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanje lahko prekinete kadar koli v času trajanja zavarovanja. Prekinitev bomo uredili takoj z začetkom naslednjega meseca, ko bomo prejeli vašo
odstopno izjavo. Če je v zavarovalnem letu, v katerem odpovedujete pogodbo, nastal zavarovalni primer, boste morali premijo poravnati do konca tekočega
zavarovalnega leta.
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