ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Slovenija
Produkt: Zavarovanje COVID
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 individualno zdravstveno zavarovanje, ki v primeru nastopa zavarovalnega primera zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote, če
zavarovanec zboli za težjo obliko bolezenskega stanja, ki je posledica okužbe z virusom SARS-CoV-2.

KAJ JE ZAVAROVANO?
Asistenčne storitve, kot so:
informiranje;
asistenca pri uveljavljanju;
klepet z zdravnikom (asistenčna storitev našega
pogodbenega partnerja, ki omogoča klepet z
zdravnikom preko različnih klepetalnikov, in sicer 24 ur
na dan in vse dni v letu).

KAJ NI ZAVAROVANO?
Zavarovanje ne krije izplačila zavarovalnine:
za bolezen, ki je bila diagnosticirana (pozitiven test)
pred začetkom veljavnosti zavarovanja ali v času
čakalne dobe.
Ostale izključitve so navedene v zavarovalnih pogojih.

COVID – enkratno izplačilo dogovorjene zavarovalne
vsote, v kolikor zavarovanec dokazano zboli ter je
hospitaliziran in intenzivno zdravljen zaradi bolezenskega
stanja, ki je posledica okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Pri tem intenzivno zdravljenje pomeni eno od oblik
umetnega dihanja, ki je potrebno zaradi dihalne stiske
bolnika.
Zavarovalna vsota se izplača, v kolikor je hospitalizacija
vključevala tudi zdravljenje z eno od oblik umetnega
dihanja v enotah intenzivne terapije.

ALI JE KRITJE OMEJENO?
Ob sklenitvi zavarovanja velja štirinajst dnevna (14) čakalna doba za novonastale bolezni in stanja, ki so posledica okužbe z virusom
SARS-CoV-2.

KJE JE ZAVAROVANJE VELJAVNO?
Zavarovalno kritje velja povsod po svetu.

KAKŠNE SO MOJE OBVEZNOSTI?
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Da navajate popolne in resnične podatke.
Da nas obveščate o spremembi osebnih podatkov in drugih za zavarovanje relevantnih okoliščinah.
Da premijo plačujete redno.
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KDAJ IN KAKO PLAČAM?
Premija se plačuje z dinamiko plačevanja, ki je določena v zavarovalni pogodbi. Premijo je potrebno plačevati vnaprej, in sicer do zadnjega dne
v mesecu pred obdobjem, na katerega se nanaša. Prva premija zapade v plačilo ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, razen če ni dogovorjeno
drugače.

KDAJ ZAVAROVANJE ZAČNE IN KDAJ NEHA VELJATI?
Zavarovanje se sklene za obdobje enega leta.
Zavarovanje začne veljati ob 00.00 uri tistega dne, ki je na polici naveden kot datum začetka zavarovanja, in preneha ob 24.00 uri
tistega dne, ki je na polici naveden kot datum prenehanja zavarovanja.
Zavarovanje lahko predčasno preneha z dnem smrti zavarovanca, z dnem, ko zavarovanec postane poslovno nesposoben ali z
razdrtjem pogodbe.

KAKO LAHKO ODSTOPIM OD POGODBE?
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V primeru sklenitve zavarovanja na daljavo, je skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, mogoče v roku 15 dni od dneva sklenitve
zavarovanja, odstopiti od pogodbe, brez obrazložitve.
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