
ZAVAROVANI ZA VSAK PRIMER
Izognite se visokim stroškom zdravljenja v tujini.

KAKŠNE SO 
  ZAVAROVALNE VSOTE?
A) VEČJI OBSEG KRITIJ – TuJInA LIVE - EVROPA

OBMOČJE KRITJA RAZŠIRJENA 
EVROPA

PAKET “Tujina LIVE”
SKUPNA ZAVAROVALNA VSOTA NA OSEBO (velja za individualno in 
družinsko zavarovanje 100.000 EUR

1) Za nujne in potrebne zdravstvene storitve na osebo na leto,
    od te: 100.000 EUR

    - za nujne in potrebne zobozdravstvene storitve na zavarovalni primer 400 EUR
    - za zdravljenje v primeru poslabšanja stanja kroničnih bolezni na osebo  10.000 EUR
2) Za stroške prevozov v domovino, iskanje in reševanje ter hotelsko 
    namestitev na osebo na leto, od te: 100.000 EUR 

    - za iskanje in reševanje na osebo 10.000 EUR
    - za hotelsko namestitev za osebo na nočitev (največ 7 nočitev) 80 EUR
3) Za odvetniške storitve na osebo na leto 2.000 EUR 
4) Korekcijske leče na osebo na leto 100 EUR
5) Fizioterapija, zdravilišče v primeru rehabilitacije na osebo na leto 500 EUR
6) Preventivna cepljenja na osebo na leto 100 EUR
7) Odrasli in otroci: preventivni ambulantni pregledi in preventivni pregledi za 
    zgodnje odkrivanje raka (kot v Sloveniji) na osebo na leto 100.000 EUR 

8) Medicinski pripomočki na osebo na leto 2.000 EUR

B) VEČJI OBSEG KRITIJ – TuJInA LIVE - SVET

OBMOČJE KRITJA SVET
PAKET “Tujina LIVE”
SKUPNA ZAVAROVALNA VSOTA NA OSEBO - velja za individualno in 
družinsko zavarovanje 250.000 EUR

1) Za nujne in potrebne zdravstvene storitve na osebo na leto,
     od te: 250.000 EUR

    - za nujne in potrebne zobozdravstvene storitve na zavarovalni primer 800 EUR
    - za zdravljenje v primeru poslabšanja stanja kroničnih bolezni na osebo  20.000 EUR
2) Za stroške prevozov v domovino, iskanje in reševanje ter hotelsko 
    namestitev na osebo na leto, od te: 250.000 EUR 

    - za iskanje in reševanje na osebo 15.000 EUR
    - za hotelsko namestitev za osebo na nočitev (največ 7 nočitev) 100 EUR
3) Za odvetniške storitve na osebo na leto 2.500 EUR 
4) Korekcijske leče na osebo na leto 100 EUR
5) Fizioterapija, zdravilišče v primeru rehabilitacije na osebo na leto 500 EUR
6) Preventivna cepljenja na osebo na leto 100 EUR
7) Odrasli in otroci: preventivni ambulantni pregledi in preventivni pregledi za 
    zgodnje odkrivanje raka (kot v Sloveniji) na osebo na leto 250.000 EUR 

8) Medicinski pripomočki na osebo na leto 2.000 EUR


