
Vaš partner za zdravje. www.triglavzdravje.si

Hitreje do 
specialista, 
diagnoze in 
zdravljenja

Specialisti
Specialisti+

Do specialista 
v 7 dneh

Zavarovancem smo v
preteklem letu zagotovili
obravnavo pri specialistu
povprečno v 7 dneh.



Zavarovanje Specialisti Specialisti+

Vsebina zavarovanja •  Specialistične obravnave
•  Zahtevni diagnostični 

postopki
•  Zdravila

•  Specialistične obravnave
•  Zahtevni diagnostični 

postopki
•  Enodnevni posegi
•  Zdravila
•  Ambulantne rehabilitacije

Kdo se lahko 
zavaruje

•  Osebe, starejše od 18 let; 
neomejeno navzgor

•  Osebe, stare od 0 do 63 let 
  

Kaj se lahko zavaruje •  Novonastale bolezni, poškodbe in stanja

Letna zavarovalna 
vsota

•  3.000 EUR, od tega 300 EUR 
    za zdravila                        

  •  30.000 EUR, od tega 300 EUR 
      za zdravila in 300 EUR 
      za ambulantno rehabilitacijo

Trajanje zavarovanj •  4 leta                                                    •  4 leta

Sprejem v 
zavarovanje

•  Ni vprašalnika 
    o zdravstvenem stanju

•  Vprašalnik 
    o zdravstvenem stanju

Pogoji za uveljavitev
pravic iz zavarovanj

Medicinska indikacija, ki se izkazuje z napotnico izbranega 
osebnega zdravnika, izvidom zdravnika specialista oziroma 
drugo medicinsko dokumentacijo.

Način uveljavitve
pravic iz zavarovanj

Predhodna najava v Zdravstveni točki in pridobitev soglasja za 
zdravstveno obravnavo.

Plačevanje premije Način plačevanja:
• plačilni nalog (tiskan)
• plačilni nalog (E-račun)
• direktna obremenitev

Dinamika plačevanja:
• mesečna
• četrtletna
• polletna
• letna

Možnost sklenitve Individualno                                              Individualno, družinsko ali 
    kolektivno

Ugodnosti Zavarovanje je vključeno v Triglav komplet in prinaša 1 % 
popusta na premoženjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav, 
skladno s pravili Triglav kompleta.
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Zagotovite zdravju prednost

Ko pri osebnem zdravniku prejmete napotnico za specialistično obravnavo, je izjemno 
pomembno, da si zagotovite hitro obravnavo pri zdravniku specialistu, saj se med 
čakanjem lahko pojavijo dodatni zapleti.

Glavne značilnosti zavarovanj 



Kaj vključujeta zavarovanji Specialisti in Specialisti+ 

Angiologija

Alergologija in pulmologija za otroke

Dermatovenerologija

Gastroenterologija

Ginekologija

Kardiologija

Nevrologija

Oftalmologija

Ortopedija

Otorinolaringologija

Proktologija

Tireologija

Urologija

Vključene specialnosti, 
diagnostika (enostavna 
in zahtevna), posegi* 
in ambulantna 
rehabilitacija*

* Samo v primeru sklenitve zavarovanja 
Specialisti+

Vse zdravstvene storitve so primeroma 
naštete. Podrobneje so opredeljene v 
Splošnih pogojih zavarovanja specialis-
tično ambulantnega zdravljenja ter 
na Seznamu zahtevnih diagnostičnih 
postopkov in posegov, ki je objavljen na 
spletni strani www.triglavzdravje.si.

Specialistične obravnave

Specialistični pregledi

Enostavne diagnostične 
preiskave:
•  Laboratorij
•  Rentgen (RTG)
•   Ultrazvočna preiskava
•  Elektrokardiografija 

(EKG)
•  Elektromiografija 

(EMG) 
•  Druge storitve

Enostavni ambulantni 
posegi:
•  Aplikacija blokade
•  Punkcija
•  Odstranitev tujka
•  Druge storitve

Posegi*

Artroskopski poseg

Operacija kile

Poseg na očesu

Krčne žile

Druge storitve

Zahtevni diagnostični 
postopki

Računalniška tomografija 
(CT)

Magnetna resonanca (MR)

Endoskopije (gastroskopija, 
kolonoskopija)

Patohistološka preiskava

Druge storitve

Zdravila

Predpisana na beli recept

Ambulantne rehabilitacije*

Fizioterapija

Delovna terapija

Govorna terapija
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Kako izbrati pravo zavarovanje?
Pomembno je, da izberete zavarovanje, ki bo zadostilo vašim potre-
bam. Za lažjo odločitev preverite kritja zavarovanj z enostavnim 
skeniranjem kode. 



Specialisti/Specialisti+

• Prijaznost 
uporabniku:  
zelo prilagodljivo, 
popolna asistenca

• Čakalna doba:  
kratka - celotna 
obravnava  v 20 dneh

• Stroški obravnave:  
0 EUR

Kako je uveljavljanje zavarovanja videti v praksi?

Primer 1: Uspešna odprava bolečin v trebušni votlini 

 Napotnica (hitro) za prvo obravnavo pri gastroenterologu 
 Razlog: odprava bolečin v želodcu

 Specialistični pregled pri gastroenterologu
 Laboratorijske preiskave
 Gastroskopija
 Kontrolni pregled pri gastroenterologu
 Zdravila na beli recept (za prvih 30 dni zdravljenja)

             

 Kontrola čez dva meseca

Začetek zdravstvene obravnave:

Potek zdravstvene obravnave:

Naslednji koraki:

Javni zdravstveni sistem

•  Prijaznost 
uporabniku: manj 
prilagodljivo, iskanje 
pravega specialista

• Čakalna doba:* 
napotnica »hitro« - 
povprečje 140 dni

• Stroški obravnave:  
0 EUR

Samoplačniške storitve

• Prijaznost 
uporabniku: bolj 
prilagodljivo, iskanje 
pravega specialista

• Čakalna doba: kratka
• Stroški obravnave: 

550 EUR

Navedeni zdravstveni primer izhaja iz resničnih dogodkov,
vendar se potek zdravstvene obravnave za vsak posamezen
primer lahko razlikuje.

*Informativni podatek za čakalne dobe (hitra obravnava) v javnem zdravstvenem sistemu je 
ocenjen na podlagi javno dostopnih podatkov o čakalnih dobah v mesecu januarju 2020.  
Podatki o čakalnih dobah se lahko spreminjajo.
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Specialisti/Specialisti+

• Prijaznost 
uporabniku:  
zelo prilagodljivo, 
popolna asistenca

• Čakalna doba:  
kratka - celotna 
obravnava  v 20 dneh

• Stroški obravnave:  
0 EUR

Primer 2: Hitro vključevanje v vsakodnevne življenjske aktivnosti po 
bolečinah v kolenu

 Napotnica (hitro) za prvo obravnavo pri ortopedu 
 Razlog: dalj časa trajajoče bolečine v kolenu

 MR kolena
 Specialistični pregled pri ortopedu
 Artroskopija kolena
 Kontrolni pregled pri ortopedu
 Fizioterapija

 Kontrola čez šest mesecev

Začetek zdravstvene obravnave:

Potek zdravstvene obravnave:

Zaključek zdravstvene obravnave:

Javni zdravstveni sistem

•  Prijaznost 
uporabniku: manj 
prilagodljivo, iskanje 
pravega specialista

• Čakalna doba:* 
napotnica »hitro« -   
povprečje 290 dni

• Stroški obravnave:  
0 EUR

Samoplačniške storitve

• Prijaznost 
uporabniku: bolj 
prilagodljivo, iskanje 
pravega specialista

• Čakalna doba: kratka
• Stroški obravnave: 

2080 EUR

Navedeni zdravstveni primer izhaja iz resničnih 
dogodkov, vendar se potek zdravstvene 
obravnave za vsak posamezen primer lahko razlikuje.

*Informativni podatek za čakalne dobe (hitra obravnava) v javnem zdravstvenem 
sistemu je ocenjen na podlagi javno dostopnih podatkov o čakalnih dobah v mesecu 
januarju 2020. Podatki o čakalnih dobah se lahko spreminjajo.
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Artros 
Poliklinika Nobilis 
Cardial 
MD medicina 
Avelana 
Zdravilišče Rogaška-zdravstvo 
Diagnostični center Vila Bogatin
MTC Fontana 
Dvorec Lanovž 
Proderma 
Kirurški sanatorij Rožna dolina
Splošna bolnišnica Izola
Terme Krka 
Medilab 
Morela okulisti 
Simed  

Naše vodilo je zadovoljen uporabnik, zato sodelujemo z zdravstvenimi 
partnerji, ki zagotavljajo visoko raven storitev.

Zagotavljamo zdravstvene storitve v več kot  
200 zdravstvenih ustanovah po vsej Sloveniji

Zadovoljstvo
s storitvami 
zdravstvenih partnerjev

Zadovoljstvo
s storitvami 
Zdravstvene točke

Povprečna čakalna 
doba od klica 
zavarovanca do obiska 
pri specialistu

Zavarovancem smo v 
preteklih letih zagotovili 
obravnavo pri specialistu 
povprečno v 7 dneh.

* Ocena uporabnikov v letu 2019.

Sodelujemo z vrhunskimi zdravstvenimi partnerji na 
področju celotne Slovenije, med drugim tudi:
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•  odzivnost in vljudnost,

•  razumljiva navodila,

•  ureditev hitrega 
termina,

•  izbira zdravstvenega 
partnerja.

Povprečna ocena: 4,8*
(ocena od 1 do 5)

•  sprejem in prijaznost,

•  manj kot 15 min  
v čakalnici,

•  strokovnost 
zdravstvenega osebja,

•  jasna in razumljiva 
navodila.

Povprečna ocena: 4,7*
(ocena od 1 do 5)

7 dni



1. 
Pokličete 
asistenčni 
center 
Zdravstvena 
točka

2.
Izberete 
zdravstvenega 
izvajalca

3. 
Opravite 
zdravstveno  
storitev

4. 
Zaključite ali 
nadaljujete 
zdravljenje

Kako enostavno in hitro do specialista, 
diagnoze in zdravljenja?

Ko potrebujete specialista in prejmete napotnico, prepustite iskanje najkrajših 
čakalnih dob in ustreznega specialista vašemu partnerju za zdravje. Postopek je 
zelo enostaven:

Prijazno zdravstveno osebje se 
vam oglasi na 080 26 64.
Dokumentacijo nam pošljete na 
e-naslov tocka@triglavzdravje.si  
ali po pošti.

Na Zdravstveni točki bomo, 
v dogovoru z vami, poiskali 
ustreznega zdravstvenega 
izvajalca in termin.

Zagotovite si zanesljivega partnerja za zdravje z zavarovanjem Specialisti ali 
Specialisti+. Za dodatne informacije pokličite 080 26 64 ali obiščite  
www.triglavzdravje.si. 

Po končani obravnavi nam 
pošljete izvid na naš e-naslov 
ali po pošti, nastale stroške 
zdravstvene obravnave pa krije 
zavarovalnica.

V primeru nadaljevanja 
zdravljenja vas na Zdravstveni 
točki še naprej spremljamo 
na vaši poti do zdravja.
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Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Pristaniška ulica 10
6000 Koper

Zaslužijo si 10+, 
vzamejo si čas 
za vsakega 
pacienta 
posebej!

Imel sem občutek, 
kot da se ukvarjajo 
samo z menoj. 
Vedno prijazni in 
vedno pripravljeni 
na pomoč.

Hiter kontakt 
z osebjem, ne 
čakaš na zvezo 
v nedogled.

V ustanovi se pacient 
počuti dobrodošlo in 
varno. Strokovnost 
in odzivnost sta 
podlaga za izvedbo 
kvalitetnih storitev.

Osebje je 
sproščeno 
in to se 
prenese tudi 
na pacienta.

Izjemno prijazna, 
dostopna, strokovna 
zdravnica, ki me je 
sprejela v ambulanti 
za bolezni dojk.

Zelo korekten 
odnos, 
strokovnost, 
jasna razlaga 
posamezne 
storitve.

Naj vas prepričajo 
izkušnje naših 
zavarovancev.

www.triglavzdravje.si


