
Najboljši zdravniki sveta



Vaše zdravje vam bo 
hvaležno
 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NAJBOLJŠI ZDRAVNIKI SVETA JE NAMENJENO 
VSEM, KI SI ŽELITE V NUJNIH PRIMERIH ZAGOTOVITI TAKOJŠNJO IN NAJBOLJŠO 
ZDRAVSTVENO OSKRBO. ZAVAROVANJE OMOGOČA ZDRAVLJENJE PRI 
VRHUNSKIH STROKOVNJAKIH IN V NAJBOLJŠIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH 
V TUJINI TER IZDELAVO DRUGEGA ZDRAVNIŠKEGA MNENJA TEDAJ, KO 
TO NAJBOLJ POTREBUJETE. VAŠE ZDRAVJE VAM BO HVALEŽNO, SAJ BO V 
NAJNUJNEJŠIH TRNUTKIH ZAGOTOVO V NAJBOLJŠIH ROKAH.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NAJBOLJŠI ZDRAVNIKI SVETA VAM NUDI:
• Dostop do najboljših zdravnikov po vsem 

svetu in zdravljenje v priznanih mednarodnih 
centrih v vrednosti do 1.000.000 €. 

• V primeru hospitalizacije v tujini zaradi zdravljenja 
krite bolezni je zavarovanec dnevno upravičen še 
do 100 € nadomestila za bolnišnični dan (največ 
60 dni v okviru enega zavarovalnega primera). 

• Pridobitev drugega mnenja zdravnika traja praviloma 
15 delovnih dni, po prejemu celotne dokumentacije. 

Drugo zdravniško mnenje podajo priznani zdravniki 
specialisti, ki so vodilni na svojem področju 
in delajo pod okriljem blagovne znamke Best 
Doctors. Družbo Best Doctors je leta 2017 
prevzela prevzemna družba Teladoc Health, Inc., 
ki je s prevzemom vstopila v vsa pravna razmerja 
prevzete družbe, pri čemer se storitve še naprej 
tržijo in izvajajo pod imenom Best Doctors.

• Celoten postopek uporabe storitev, ki se aktivira z 
enim klicem na brezplačno telefonsko številko 080 
19 20. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku. 

• Možnost priključitve k že obstoječemu 
življenjskemu zavarovanju lahko pa se 
sklene tudi kot samostojen produkt. 

• Visoko zavarovalno kritje brez 
varčevalne komponente. 

• Možnost odobritve posebnega popusta za družine.

Ključne prednosti
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OSNOVNE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU  
NAJBOLJŠI ZDRAVNIKI SVETA

NAJBOLJŠI ZDRAVNIKI SVETA 
SKLENJENI SAMOSTOJNO

NAJBOLJŠI ZDRAVNIKI SVETA 
PRIKLJUČENI K ŽIVLJENJSKEMU 
ZAVAROVANJU

STAROST 
ZAVAROVANCA Od 31 dni do 64 let. Od 31 dni do 64 let.

ZAVAROVALNA DOBA

Zavarovalna doba znaša eno leto 
in se lahko podaljša najkasneje z 
začetkom zavarovalnega leta, v 
katerem bo zavarovanec dopolnil 
84. leto starosti.

Zavarovalna doba znaša eno leto 
in se po poteku podaljša za enak 
čas trajanja, vendar največ do 
poteka osnovnega življenjskega 
zavarovanja.

ZAVAROVALEC Fizična ali pravna oseba. Fizična ali pravna oseba.

ZAVAROVANA OSEBA Zavarovana oseba osnovnega 
življenjskega zavarovanja.

POGOSTOST  
PLAČEVANJA PREMIJE

Mesečno, četrtletno,  
polletno, letno.

Mesečno  
(velja tudi za osnovno polico 
življenjskega zavarovanja).

ZAVAROVALNO KRITJE

• Najboljša oskrba - v primeru izpolnjevanja pogojev vam le–ta pripada v 
najprimernejši bolnišnici pri ustreznem strokovnjaku v drugi državi.

• Drugo zdravniško mnenje vrhunskega strokovnjaka za krite bolezni in 
druge bolezni v skladu z splošnimi pogoji. Zavarovanec pridobi poročilo 
in priporočilo, ki bo temeljilo na najnovejših razpoložljivih medicinskih 
dognanjih.

VIŠINA  
ZAVAROVALNEGA 
KRITJA

Vključuje drugo zdravniško mnenje ter stroške zdravljenja kritih bolezni in 
zdravstvenih postopkov po vsem svetu, razen v Sloveniji (z izjemo stroškov 
za zdravila - tč. II), do naslednjih višin zavarovalnih vsot:

a. 1.000.000 € na zavarovano osebo na leto,
b. 2.000.000 € v življenju zavarovane osebe (v času veljavnosti police)

I. 100 € za bolnišnični dan v primeru hospitalizacije v tujini,
II.  50.000 € za stroške zdravil, kupljenih v Sloveniji po končanem 

zdravljenju v tujini (v času veljavnosti police) pod pogojem, da jih ne 
krije ZZZS ali druga zavarovalna polica zavarovanca.

Zavarovalna vsota I. in II. sta sestavni del predhodno navedenih 
zavarovalnih vsot (a oz. b).



KRITE BOLEZNI IN ZDRAVSTVENI POSTOPKI  
Zavarovanje vključuje:

RAKAVA OBOLENJA 
Vključuje zdravljenje kateregakoli malignega tumorja, vključno z levkemijo, sarkomom in limfomom 
(razen kožni limfom), za katerega je značilna nenadzorovana rast in širitev malignih celic ter napad 
tkiv, kot tudi zdravljenje predmalignih tumorjev in in-situ karcinomov, ki so omejeni na epitel 
področja nastanka in niso prešli na stromo ali bližnja tkiva. 

PRESADITVE 

Organa živega darovalca 
Vključuje kirurško presaditev ledvice, dela jeter, pljučnega režnja ali trebušne slinavke. Neozdravljivi 
organ je nadomeščen z drugim, enakim organom, ki ga daruje druga živa kompatibilna oseba. 

Kostnega mozga 
Vključuje kirurško presaditev kostnega mozga zaradi neozdravljive okvare njegove funkcije. Kostni 
mozeg je kompatibilen z drugim mozgom iste vrste, ki ga daruje:  

• zavarovanec (transplantacija zavarovančevih gojenih celic), 

• živa kompatibilna oseba. 

TEŽJI OPERATIVNI POSEGI 

Nevrokirurgija 
Vsebuje vse kirurške posege na možganih in/ali drugih znotraj lobanjskih 
strukturah, kot tudi benigne tumorje hrbtenjače.

Zamenjava in popravilo srčnih zaklopk 
Vključuje celotno zamenjavo ali popravilo ene ali več srčnih zaklopk.

Kirurška koronarna revaskularizacija (miokardna revaskularizacija) 
Vključuje kirurški poseg, ki je opravljen po predlogu kardiologa zaradi 
zožitve ali neprehodnosti ene ali več koronarnih arterij.

Število zbolelih za rakom se v zadnjih 10 letih veča za 2 % povprečno letno. Po podatkih RRRS je 
mogoče predvideti, da bo od rojenih leta 2016 za rakom do 75. leta starosti zbolel eden od dveh 
moških in ena od treh žensk. 

RRRS - Register raka Republike Slovenije
VIR: Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2018



PREMIJE GLEDE NA STAROSTNE RAZREDE ZAVAROVANCEV

POSEBNA UGODNOST ZA DRUŽINE.

Starost  
zavarovanca

Frekvenca  
plačevanja

Premija brez 
8,5 % DPZP 8,5 % DPZP Premija z  

8,5 % DPZP

Od 31 dni do 18 let

mesečno 9,29 € 0,79 € 10,08 €

četrtletno 22,11 € 1,88 € 23,99 €

polletno 39,79 € 3,38 € 43,17 €

letno 70,04 € 5,95 € 75,99 €

Od 19 do 64 let

mesečno 18,94 € 1,61 € 20,55 €

četrtletno 53,64 € 4,56 € 58,20 €

polletno 102,80 € 8,74 € 111,54 €

letno 194,60 € 16,54 € 211,14 €

Od 65 do 85 let

mesečno 24,00 € 2,04 € 26,04 €

četrtletno 70,58 € 6,00 € 76,58 €

polletno 138,01 € 11,73 € 149,74 €

letno 270,49 € 22,99 € 293,48 €
*Premija se zviša konec tistega zavarovalnega leta, ko zavarovanec dopolni 18 oz. 64 let.

Pokličite nas na 
080 19 20

Med celotnim 
postopkom bomo 
odgovarjali na vaša 

vprašanja in vam 
pomagali s pojasnili.

Če se odločite za 
zdravljenje v tujini, 
bomo poskrbeli za 

sprejem v bolnišnico in 
uredili potovanje za vas 
in vašega spremljevalca.

Zbrali bomo vaše 
zdravstvene podatke in 
izbrali najprimernejšega 

strokovnjaka, ki bo 
priporočil ustrezno 

zdravljenje.

1. 2. 3. 4.

KAKO UVELJAVITI ZAHTEVEK? 
Dostop do najboljše medicinske oskrbe v samo štirih korakih:

Pristopna starost Mesečna premija**
40 let 20,55 EUR

37 let 16,80* EUR

8 let 5,90* EUR

4 let 5,90* EUR

Skupna premija za družino 49,15 EUR

INFORMATIVNI PRIMER ZA 4 ČLANSKO DRUŽINO

*   Premija z vključenimi popusti
** Mesečna premija z 8,5 % DPZP

Janez in Mojca sta stara 40 in 37 let in sta starša dveh otrok. Otroka sta stara 8 in 4 leta. V kolikor 
bi vsak posebej sklenil zavarovanje Najboljši zdravniki sveta bi premija znašala 61,26 eur, ker pa se 
zavarujejo vsi skupaj kot družina je premija 49,15 eur. Tako v enem letu prihranijo 145,32.
Pri izračunu družinske premije je bil upoštevan družinski popust za odrasle
osebe in akcijska premija za otroke, v višini 5,90 eur.



Maribor
Zagrebška 83
2507 Maribor
T 02 23 32 307
pe-maribor@zav-sava.si

Ljubljana
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
T 01 23 45 500
pe-ljubljana@zav-sava.si

Celje
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
T 03 42 84 504
pe-celje@zav-sava.si

Nova Gorica
Delpinova ulica 7
5000 Nova Gorica
T 05 33 59 000
pe-nova-gorica@zav-sava.si

Koper
Pristaniška ulica 6
6000 Koper
T 05 61 17 770
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 28 18 010
pe-kranj@zav-sava.si

Pomurje
Prešernova ulica 7
9240 Ljutomer
02 58 49 670
pe-ljutomer@zav-sava.si

Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec
T 02 88 12 700
pe-slovenj-gradec@zav-sava.si

Zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta 01/2023

Prednosti sklenitve 
zdravstvenih zavarovanj 

Sklenitev
zavarovanja
z eno polico
Enostaven dostop  
do storitev

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

Celovitost
zavarovanja
Večja varnost

Izbira
zavarovanja
po lastni meri
Večja prilagodljivost

Nižja cena
zavarovanja
Posebne ugodnosti  
za družine

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


