
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam ter 
zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na 
zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste 
z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za zdravstveno zavarovanje, namenjeno kritju povečanih potreb, s katerimi se soočite, če zbolite za možgansko kapjo ali srčnim infarktom.

Kaj je zavarovano? Kaj ni zavarovano?

Ali je kritje omejeno?

Kje je zavarovanje veljavno?

Kakšne so moje obveznosti?

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Kdaj in kako plačam?

Zavarovanje nudi kritje za nastanek možganske kapi ali 
srčnega infarkta.

Če zavarovanec umre v 30 dneh od postavitve diagnoze;
če je težja bolezen diagnosticirana v času čakalne dobe;
za diagnozo bolezni, ki so nastale pred datumom začetka 
jamstva;
zlorabe alkohola, strupov, jemanje drog, zdravil ali psihoaktivnih 
snovi;
ostale izključitve so navedene v splošnih pogojih.

Jamstvo za primer bolezni srca in ožilja prične veljati 
po poteku treh mesecev od dneva začetka zavarovanja 
(čakalna doba), če ste do začetka zavarovanja plačali 
prvo premijo. V nasprotnem primeru se jamstvo prične tri 
mesece od dneva plačila vseh do tedaj zapadlih premij.

Zavarovalno kritje velja povsod po svetu.

Da navajate popolne in resnične podatke.
Premijo plačujete redno.
Obveščate nas o spremembi osebnih podatkov in drugih za zavarovanje relevantnih okoliščinah.

Zavarovanje se prične tistega dne, ki je na zavarovalni polici naveden kot datum začetka zavarovanja, pod pogojem da je do tedaj plačana 
prva premija, preneha pa konec tistega dne, ki je v zavarovalni pogodbi naveden kot potek zavarovanja. 
Zavarovanje preneha tudi ob prvi ugotovitvi upravičenosti do izplačila zavarovalne vsote ter v ostalih primerih kot opredeljeno v zavarovalnih 
pogojih.

Prvo premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dneva zapadlosti. Izbirate lahko med letnim, polletnim, četrtletnim in 
mesečnim plačevanjem premije. Premija se plačuje vnaprej, in sicer do vključno zadnjega dne v mesecu pred začetkom obdobja, za katerega 
se premija plačuje. 
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Zdravstveno zavarovanje 
Dokument z infomacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Slovenija
Produkt: Zavarovanje za primer bolezni srca in ožilja
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Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovalno pogodbo lahko odpoveste po poteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom. V 
primeru sklenitve na daljavo, lahko odstopite od zavarovalne pogodbe v petnajstih dneh od dneva sklenitve zavarovanja. Odpoved 
zavarovalne pogodbe nam morate pisno sporočiti.
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