
Nezgodno zavarovanje 
Hospitalizacija Plus



Brez skrbi takrat, ko se zgodi
nepričakovano
V ZAVAROVALNICI SAVA SE ZAVEDAMO, DA TUDI V ZRELEM OBDOBJU ŽIVLJENJA 
OSTAJAMO AKTIVNI, KAR OD NAS ZAHTEVA NENEHNO PRIPRAVLJENOST IN 
PRILAGODLJIVOST. ZATO SMO PRIPRAVILI POPOLNOMA NOVO NEZGODNO 
ZAVAROVANJE HOSPITALIZACIJA PLUS, V SKLOPU KATEREGA LAHKO VSE DO 85. 
LETA STAROSTI IZBIRATE MED POSAMEZNIMI KOMBINACIJAMI NADOMESTIL, 
KI JIH PRIKLJUČITE K OSNOVNEMU KRITJU ZA PRIMER NEZGODNE SMRTI. 
ZAVAROVANJE JE NAMENJENO VSEM, KI STE ZARADI PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI 
DNEVNO IZPOSTAVLJENI TVEGANJEM ZA NASTANEK NEZGODNEGA DOGODKA 
IN TUDI VAM, KI SE ZAVEDATE, DA SE S STAROSTJO POVEČUJE TVEGANJE ZA 
NASTANEK BOLEZNI. Z ZAVAROVANJEM HOSPITALIZACIJA PLUS VAM V PRIMERU 
NELJUBEGA DOGODKA OMOGOČIMO OHRANJANJE FINANČNE VARNOSTI.
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• Zavarovanje je posebej oblikovano in prilagojeno potrebam populacije v starosti od 50. do 85. leta. 

• Pristop k zavarovanju brez vprašalnika o vašem zdravstvenem stanju.

• Zavarovanje lahko sklenete z mesečno premijo že od 14,17 EUR naprej.

• Kritje za primer nezgodne smrti tudi do 20.000 EUR vse do 90. leta starosti.

• Izplačilo za operativni poseg, ki je posledica nezgode ali prvič diagnosticirane bolezni, že 
po prvi nočitvi v bolnišnici (traja preko noči in obsega bivanje v dveh zaporednih datumskih 
dnevih, vendar ne manj kot 8 ur). Za operativni poseg v primeru nezgode tudi do 10.000 
EUR. Izplačilo se izvede za prvo hospitalizacijo, ki zahteva operativni poseg, ne glede na 
to, ali ste bili zaradi te nezgode ali bolezni že hospitalizirani v času trajanja zavarovanja.

• Izplačilo za hospitalizacijo v primeru prvič diagnosticirane bolezni ali nezgode po petih 
zaporednih nočitvah v bolnišnici. V primeru nezgode tudi do 100 EUR na dan. Izplačilo 
nadomestila je možno uveljaviti za do 180 dni, ki ste jih preživeli v bolnišnici.

• K zavarovanju lahko že za 1,50 EUR (mesečno) poljubno priključite tudi kritje za 
primer zdravstvene asistence, ki nudi asistenčne storitve organizacije zdravniških 
pregledov. Za vas jih opravi asistenčni center Zavarovalnice Sava. 

           Asistenčni center opravlja naslednje storitve: 

• Elektronsko naročanje na podlagi zdravniškega napotila na zdravstvene storitve, ki jih boste 
opravili v javnem sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pri zasebnih zdravnikih 
specialistih v Republiki Sloveniji. 

• Posredovanje informacij o zdravstvenih centrih in zdravnikih specialistih iz javne in zasebne 
mreže, kot so: informacije o načinu naročanja, najkrajše čakalne dobe, ordinacijskih časih,... 

• Obveščanje zavarovanca pred terminom zdravstvene storitve.

KLJUČNE PREDNOSTI ZAVAROVANJA HOSPITALIZACIJA PLUS:



ZNAČILNOSTI NEZGODNEGA ZAVAROVANJA HOSPITALIZACIJA PLUS
PRISTOPNA STAROST  
ZAVAROVANE OSEBE

• Od 50. do 85. leta. 
• Za kritje dnevne odškodnine v primeru nezgode od 50. do 80. leta.

ZAVAROVALNA DOBA Zavarovanje traja do konca zavarovalnega leta v tistem koledarskem letu, v katerem je 
ali bo zavarovanec dopolnil 90. leto starosti oz. do smrti zavarovanca.

OBVEZNA ZAVAROVALNA KRITJA • Zavarovanje za primer nezgodne smrti.
• Nadomestilo za hospitalizacijo in nadomestilo za operativni poseg zaradi prvič 

diagnosticirane bolezni in/ali
• nadomestilo za hospitalizacijo in nadomestilo za operativni poseg zaradi 

nezgode.

POGOSTOST PLAČEVANJA PREMIJE Mesečno ali letno.

PREMIJA V odvisnosti od izbranega paketa oz. v odvisnosti od izbranih kombinacij, že od 14,17 
EUR mesečno brez DPZP.

NAČIN PLAČILA PREMIJE UPN, direktna obremenitev ali račun pravne osebe.

DODATNA KRITJA • Dnevna odškodnina zaradi nezgode.
• Zdravstvena asistenca.
• Nadomestilo za hospitalizacijo in nadomestilo za operativni poseg iz naslova 

nezgode ali prvič diagnosticirane bolezni, ki ni izbrano že v okviru obveznih 
zavarovalnih kritij.

HITER IN ENOSTAVEN PRISTOP V NEZGODNO ZAVAROVANJE HOSPITALIZACIJA PLUS
1.   Vnesite osebne podatke, naslov, začetek zavarovanja ter vrsto plačila (UPN ali direktna obremenitev 

ali račun pravne osebe). Pogostost plačila je mesečna. Če želite izbrati letno frekvenco plačevanja 
premije, morate zavarovanje skleniti preko SPS aplikacije.

2.  Izberite eno izmed variant za nezgodno smrt (obvezna izbira).
3.  Izberite eno ali obe varianti hospitalizacije skupaj z operativnim posegom (obvezna izbira).
4. Poljubno izberite še dodatna kritja (dnevna odškodnina zaradi nezgode in/ali zdravstvena asistenca).
5.  Zapišite izbrane premije ob posameznem riziku v za to namenjeno polje. Nato seštejte premije za 

izbrane kombinacije, kjer se DPZP ne obračuna in za izbrane kombinacije, kjer se DPZP obračuna.
 Bodite pozorni na obračun DPZP v višini 8,5 % v naslednjih primerih:
•  kritja dnevne odškodnine, ko je pristopna starost zavarovanca od vključno 76 let in več,
•  vedno pri zdravstveni asistenci, 
•  vedno pri vseh rizikih, če je starost zavarovanca od 81. leta naprej.

6.  Na koncu vse premije, skupaj z 8,5% DPZP, seštejte.

• V primeru nastanka bolezni ali poškodbe, za katero ste prejeli zdravniško napotilo, nas obvestite 
s klicem v asistenčni center na brezplačno telefonsko številko, 080 19 20, Zavarovalnice Sava.

• Vse do 80. leta pristopne starosti lahko k zavarovanju priključite kritje za dnevno odškodnino v primeru 
nezgode v možni višini tudi do 20 EUR. Dnevna odškodnina vam v tem primeru pripada za vsak dan 
v času aktivnega zdravljenja zaradi nezgode, vse do 200 dni medicinsko dokumentiranega aktivnega 
zdravljenja po istem zavarovalnem primeru.

Podpisana ponudba z ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za sklenitev zavarovalne pogodbe št.:                                         
se glede na dogovor na prodajnem terminu vroči stranki po pošti na naslov bivališča, ki je naveden v ponudbi za 
sklenitev novega zavarovanja.

Zavarovalec je prejel prodajno mapo zavarovalnega produkta s pripadajočimi zavarovalnimi pogoji pred oziroma ob 
podpisu ponudbe.

V                                                   (kraj in datum)                                                     Podpis sklepalca:                                       

IZPOLNI SKLEPALEC V PRIMERU, DA SE PONUDBA POŠILJA PO POŠTI:
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Maribor
Zagrebška 83
2507 Maribor
T 02 233 23 07
pe-maribor@zav-sava.si

Ljubljana
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
T 01 234 55 00
pe-ljubljana@zav-sava.si

Celje
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
T 03 428 45 04
pe-celje@zav-sava.si

Nova Gorica
Delpinova ulica 7
5000 Nova Gorica
T 05 335 90 00
pe-nova-gorica@zav-sava.si

Koper
Pristaniška ulica 6
6000 Koper
T 05 611 77 70
pe-koper@zav-sava.si

Novo mesto
Seidlova cesta 5
8000 Novo mesto
T 07 39 13 500
pe-novo-mesto@zav-sava.si

Kranj
Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj
T 04 281 80 10
pe-kranj@zav-sava.si

Pomurje
Prešernova ulica 7
9240 Ljutomer
02 584 96 70
pe-ljutomer@zav-sava.si

Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec
T 02 881 27 00
pe-slovenj-gradec@zav-sava.si

Prednosti sklenitve 
zavarovanja Hospitalizacija 
Plus

POKLIČITE NAS IN POISKALI BOMO NAJBOLJŠO REŠITEV.
VEČ INFORMACIJ NA 080 19 20 IN NA ZAV-SAVA.SI

Denarno 
nadomestilo za 
hospitalizacijo in 
operativni poseg.

Kritje za nezgodno 
smrt.

Poljubna izbira 
med kombinacijami 
nadomestil.

Dnevna odškodnina 
zaradi nezgode do 
85. leta.

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzemamo odgovornosti. 
Ob sklenitvi pogodbe si pozorno preberite zavarovalne pogoje, ki vsebujejo popolne informacije o produktu. 


