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ZA POT OVANJE V TUJINI S ST ORITVIJO NUJNEGA PREVOZA V DOMOVINO
za prev oz. Zav arovalno kritje se kon a v sekakor
najkasneje s koncem zav arovanja.

Vsebina
1. len
2. len
3. len
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

len
len
len
len
len
len
len

11.
12.
13.
14.

len
len
len
len

Zav arov alec in zav arov anec
Premija
Trajanje zav arov anja in zav arovalnega kritja,
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Izklju itev kritja
Uv eljav ljanje zahtevkov za nadomestila
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Izv ensodno rešev anje sporov

V smislu teh zav arovalnih pogojev v eljajo kot tujina vse
držav e sv eta z izjemo Slovenije in dodatno z izjemo tistih
držav ,
katerih
držav ljanstvo(a)
ima
eventualno
zav arov anec.
4. len
Izpla ila zavarovatelja
(1) Zav arov atelj nadomesti v skladu z 2. do 4. odstavkom
stroške, ki jih ima zav arovanec med trajanjem
zav arov alnega kritja zaradi oprav ljenega neodložljiv ega
zdrav ljenja akutnih bolezenskih stanj
in posledic
nezgod, do katerih je prišlo med bivanjem v tujini (2.
odstav ek 3. lena). Kot takšna bolezenska stanja in
posledice nezgod se štejejo akutni napadi ali hitrimi
razv oji kroni nih ali latentnih obolenj. Prav ica do
nadomestila stroškov preneha,
e in takoj ko
zav arov anec odkloni prev oz v domovino, eprav je
sposoben za prev oz in je zav arov atelj priprav ljen
prev zeti stroške prev oza v domov ino v skladu s temi
zav arov alnimi pogoji.

1. len
Zavarovalec in zavarovanec
(1) Zav arov ane so lahko samo osebe do izpolnjenega 75.
leta starosti, ki imajo sv oje stalno biv ališ e v Slov eniji, e
se trajno ali pretežno ne zadržujejo v tujini iz poklicnih
razlogov , zaradi šolanja ali dopolnilnega izobražev anja
ali iz drugih razlogov . Zav arovane ne morejo biti osebe,
ki dalj asa prebiv ajo v tujini in to bivanje samo prekinjajo
z biv anjem v domovini, kot npr. monterji, zastopniki
podjetij in letalsko osebje.

(2) Stroški zdrav ljenja operativ ne in neoperativ ne narave v
bolnišnicah in sanatorijih, vklju no s stroški prevoza v
najbližjo bolnišnico, in stroški za zdrav nika za zdrav ljenje
izv en bolnice se popla ajo v v išini 90 odstotkov, e ne
obstaja pravica za nadomestila stroškov iz obveznega
zdrav stv enega zav arov anja.
e obstaja pravica za delno nadomestilo teh stroškov iz
socialnega zav arov anja, se popla a del stroškov, ki
presega
pla ilo
iz
obv eznega
zdrav stv enega
zav arov anja.

(2) Ponudbe za sklenitev zav arovanja po v eljavnem ceniku
se brez nav edbe razlogov lahko zav rnejo.
2. len
Premija

(3)

Zav arov alec mora pla ati enkratno premijo ali ( e je
dogov orjeno teko e pla ev anje premij) prv o premijo takoj po
sklenitvi zav arov anja ob izro itv i zav arov alne police.
Naslednje premije mora pla ati v dogovorjenem pla ilnem
roku. Premije so v zneskih navedene v ponudbi, ki jo
zav arov atelj posreduje zav arovalcu.

e nastanejo v zv ezi z nezgodnim dogodkom stroški
rešev anja, je zav arov anec uprav i en do nadomestila 90
% stroškov, vendar najv e 4.000 EUR. Za prev oze s
sanitetnim vozilom za nadaljnje zdrav ljenje v bolnici v
bližini kraja biv anja znotraj Slovenije se nadomesti 90 %
stroškov, vendar najve 1.500 EUR.
e je zav arov anec uprav i en do nadomestila teh
stroškov iz obv eznega zdravstvenega zav arovanja, pla a
zav arov atelj del stroškov, ki presega pla ila iz
obv eznega zdrav stv enega zav arov anja, do vsakokrat
najv išje dolo enega zneska.

3. len
Trajanje zavarovanja in zavarovalnega kritja, geografsko
obmo je veljavnosti

(4)

(1) Zav arov anje je sklenjeno za nedolo en as. Zav arovalec
je uprav i en, da s priporo enim pismom odpov e
zav arov anje konec vsakega zav arov alnega leta ob
upoštev anju trimese nega odpov ednega roka.
e je
zav arov anje sklenjeno kot dodatno kritje, se zav arov alno
leto rav na po zav arovalnem letu osnovnega zav arovanja.
Zav arov anje se kon a najkasneje s koncem glav nega
zav arov anja.

e ima zav arov anec za potov anje domov zaradi bolezni
ali nezgode nujno v e je prev ozne stroške, kot bi jih imel
sicer, mu zav arov atelj nadomesti 90 % dodatnih stroškov
za potov anje domov do kraja biv anja z najcenejšim
prometnim sredstvom, ki ga priporo i zdrav nik.

(5) Denarna izpla ila zav arov atelja se v doma i držav i
oprav ijo v tolarjih. Kot menjalni te aj se uporablja srednji
te aj Banke Slovenije v asu pla ila.
(6) Storitev nujnega prevoza v domovino

(2) Zav arov alno kritje traja v edno prv ih šest tednov biv anja
zav arov anca v tujini, kateri so nastopili med trajanjem
zav arov anja; to trajanje zav arovalnega kritja za
posamezno prebiv anje v tujini je treba ra unati
vsakokrat od za etka biv anja v tujini. e zav arovanec v
primeru, da nastopi zav arov alni primer po izteku trajanja
zav arov alnega kritja, ni sposoben za prev oz, se trajanje
zav arov alnega kritja podaljša do pridobitv e sposobnosti
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Zav arov atelj pla a 100 % dodatnih stroškov za:
a) potov anje domov obolelega ali poškodov anega
zav arov anca v skladu s 4. odstavkom,
b) potov anje domov zav arovanih
lanov družine
obolelega ali poškodov anega zav arov anca, katero je
glede na okoliš ine stroškov no najugodnejše,
c) prev oz zav arovanca, umrlega med biv anjem v tujini,
do njegov ega prejšnjega kraja biv anja, e prevoz
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bolnika ali prev oz umrlega uredi podjetje, ki je za to
uprav i eno. Podjetja, ki so uprav i ena za
posredov anje storitve nujnega prev oza v domovino,
so nav edena v veljav nih navodilih, ki jih zav arovatelj
posreduje zav arov alcu.

zdrav stv enega zav arov anja, se dajatv ena obveznost
zav arov atelja zmanjša za skupni znesek zahtevkov po teh
policah oz. pogodbah.
e obstaja zahtevek za nadomestilo stroškov proti tretjemu,
je zav arovanec dolžan, da zav arovatelju odstopi ta zahtev ek,
e le-ta zav arov ancu pla a nadomestilo.

(7) Podjetje, ki je v skladu s trenutno v eljav nimi nav odili
uprav i eno za posredovanje storitv e nujnega prevoza v
domov ino, zav arov atelj pooblaš a, da v nujnih primerih
pla a predujme za pokrivanje stroškov v skladu s 1. do
4. odstavkom. e takšni predujmi presegajo upravi ene
zahtevke iz tega zav arov anja, je zav arov anec, za
katerega so bila pla ila opravljena, dolžan zav arovatelju
nadomestiti prekora en znesek.

8. len
Zdravniške informacije
Zav arov anci pooblastijo zav arov atelja, da pri tretji osebi
(zdrav niki, bolnice itd.) pridobi vse inf ormacije, ki jih ima za
potrebne; zav arovatelju so dolžni dati ustrezna pisna
pooblastila.

5. len
Izklju itev kritja

9. len
Vra ilo premije (udeležba pri dobi ku)

Zav arov atelj ne krije:
a) zdrav ljenja, vklju no s stroški prev oza, e so bila le-ta
edini razlog ali eden od razlogov za nastop potovanja;
b) nadomestila stroškov za koriš enje zdrav ljenja, ki je
v ezano na dolo en kraj (na primer zdrav ljenje v toplicah,
klimatsko in v išinsko
zdrav ljenje),
storitev
v
zobozdrav stvu – postopki za ohranjev anje stanja v ustni
v otlini in proteti na dela– in razpolaganja z zdrav stv eni
pripomo ki (na primer o ala, stezniki, proteze);
c) nezgod, ki nastanejo zaradi aktivne udeležbe na športnih
tekmovanjih in posameznih tekmah (lahka atletika je
izv zeta);
d) nezgod, ki doletijo zav arov anca pri storitv i dejanj, ki so
po slov enskem pravu sodno kazniv a in pri katerih je
namera znak kazniv ega dejanja;
e) obolenj in napadov zaradi prekomernega uživ anja
alkohola ali mamil.

Prav ica do v ra ila premije (udeležba pri dobi ku) ne obstaja.
To zdrav stv eno zav arovanje za potov anje v tujini se ne
upoštev a ob ev entualnem zahtevku za v ra ilo premije
(udeležba pri dobi ku) iz osnov nega zav arovanja in
ev entualnih drugih zav arov anj tako glede v zroka kot višine.
10. len
Spremembe zavarovalnih pogojev; prilagajanje premije
(1) Kot okoliš ine, ki so merodajne za spremembe premije
ali zav arovalnega kritja v smislu dolo il Obligacijskega
zakona, v eljajo spremembe naslednjih f aktorjev:
pov pre ne živ ljenjske dobe,
pogostnosti uv eljavljanja storitev, ki so predv idljiv e
glede na pogodbo, in izdatkov zanje, ki se nanašajo
na zav arovance po tej tarif i,
razmerja med pogodbeno dogov orjenimi storitvami
(pla ili) in ustreznimi nadomestili stroškov iz
obv eznega zdravstvenega zav arovanja,
zdrav stv a ali zanj veljav nih zakonskih dolo il.

6. len
Uveljavljanje zahtevkov za nadomestila
(1) Zahtevki zav arovanca za pla ila zav arov atelja v skladu s
1. do 4. odstavkom 4. lena se morajo uv eljavljati
najkasneje v roku enega meseca po kon anem bivanju v
tujini ob predložitv i potrdil o pla anih originalnih ra unih,
potrdila bolnice o stacionarnem biv anju in potrdil, ki so
nujna kot dokazilo stroškov rešev anja ali prev oza v
domov ino (potrdila železnice, policije, ob ine, uradov
itd.). Ra uni za zdrav nika in bolnico in potrdila o biv anju
v bolnici morajo v sebovati ime in rojstne podatke
zav arov anca, oznako bolezni in v rsto zdrav ljenja.
Nujnost prev oza s sanitetnim v ozilom mora biti dokazana
z zdrav niškimi izv idi. Vsi ra uni in potrdila postanejo
lastnina zav arovatelja.

(2) Izjav a o spremembi premije ali zav arovalnega kritja ne
more v eljati za nazaj; izjav a v elja od prv ega dne v
mesecu, ki sledi dnevu odpošiljanja izjav e.
(3)

e zav arov atelj zv iša premijo, mora zav arovancu na
njegov o zahtev o ponuditi nadaljev anje pogodbe s
kv e jemu enako premijo in primerno spremenjenimi
storitvami.
11. len
Osebni podatki

(1) Zav arov alec mora obvestiti zav arovalnico o spremembi
naslov a sv ojega prebivališ a oziroma sedeža ali sv ojega
imena oziroma firme v roku 15 dni od dneva spremembe.

(2) Zahtevki zav arovanca za pla ila zav arov atelja v skladu s
6. in 7. odstavkom 4. lena, se morajo uveljav ljati ob
upoštev anju predpisov iz v sakokrat v eljavnih nav odil. e
zav arov anec zahteva storitev nujnega prevoza v
domov ino,
eprav zanjo ne obstaja obveznost
zav arov atelja, mora zav arov atelju pla ati stroške, ki ob
tem nastanejo.

(2)

e je zav arov alec spremenil naslov prebiv ališ a oziroma
sedež ali sv oje ime oziroma f irmo, pa tega ni sporo il
zav arov alnici, zadoš a, da zav arov alnica obv estilo, ki ga
mora sporo iti zav arov alcu (oziroma zav arov ancu),
pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega
prebiv ališ a ali sedeža ali ga naslov i na zadnje znano
ime oziroma firmo.

7. len
Zahtevki nasproti tretjemu
e obstaja prav ica do nadomestila stroškov iz druge
obstoje e zav arov alne pogodbe ali iz obv eznega
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12. len
Uporaba predpisov in pravno varstvo

14. len
Izvensodno reševanje sporov

(1) Za razmerja med zav arovalcem, zav arovancem in
zav arov alnico, ki niso urejeni s pogoji, se uporabljajo tudi
dolo ila Obligacijskega zakonika.

(1) Zav arov alnica
v zpostavlja
shemo
izv ensodnega
rešev anja sporov med ponudniki zav arov alniških storitev
in potrošniki pri Slov enskem zav arov alnem združenju v
skladu s Pravilnikom o delu mediacijskega centra in
postopku mediacij pri Slovenskem zav arovalnem
združenju v vsakokratnem v eljavnem besedilu.

(2)

e se za zav arov anje uporabljajo tudi posebni pogoji
oziroma klav zule, se v primeru nasprotja med splošnimi
pogoji in posebnimi pogoji oziroma klav zulami
uporabljajo dolo ila posebnih pogojev oziroma klav zul.

(2) Zav arov alnica se bo udeležila mediacijskega postopka,
e spora ne bo možno rešiti v predpravdnem postopku v
okv iru pritožbenega postopka zav arov alnice in je druga
stran vložila tožbo zoper zav arovalnico zaradi spora pri
pristojnem sodiš u.

(3) Pritožbe zoper zav arov atelja lahko zav arov alec,
zav arov anec ali uprav i enec naslovi na Agencijo za
zav arov alni nadzor Trg republike 3, Ljubljana.
13. len
Pristojnost v primeru spora
Spore med zav arovalcem oziroma zav arovancem na eni in
zav arov alnico na drugi strani rešuje sodiš e, pristojno po
sedežu podružnice.
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