Kaj zagotavlja zdravstveni posvet?
Zdravstveni posvet vam zagotavlja, da se v primeru nastopa nenujnih
zdravstvenih težav telefonsko ali prek videoklica posvetujete z zdravnikom, ki bo
ocenil zdravstvene simptome, podal priporočila za nadaljnje ravnanje ter, če je
le mogoče, postavil diagnozo. Pisno zdravniško mnenje po posvetu prejmete po
klasični ali elektronski pošti.

Ali lahko uveljavim tudi fizioterapijo?
Da, paket Diagnoza + krije tudi fizioterapevtsko zdravljenje v ambulantni obravnavi,
vključno s pregledom specialista fiziatra, kot nadaljevanje specialistične ambulantne
storitve, kadar je to potrebno za zdravljenje novonastale bolezni, stanja ali
poškodbe.

Kaj prinaša kritje stroškov izdanih zdravil na beli recept?
Zavarovanje krije stroške zdravil na beli recept, ki vam jih bo ob obravnavi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe predpisal splošni zdravnik ob sočasno izdani
eNapotnici ali zdravnik specialist. Kritje stroškov velja izključno za zdravila na beli
recept, izdana v lekarni. Zavarovanje krije stroške enkratne izdaje zdravila z enako
učinkovino zaradi enakega razloga obravnave.

Kako do hitre specialistične obravnave?
Zavarovanci ob bolezni ali poškodbi pokličite na asistenčni
center zavarovalnice, vsak dan med 8. in 17. uro na brezplačno
telefonsko številko 080 10 84. Posredovali vam bomo informacije
o zdravstvenih centrih in zdravnikih specialistih ter vas naročili
na zdravstvene storitve.

Gospa Ana je imela bolečine v nožnem palcu. Pri svojem osebnem zdravniku je
dobila napotnico za ortopedski pregled. Poklicala je asistenčni center zavarovalnice
Vita, kjer so ji organizirali prvi ortopedski pregled že čez 7 dni.
Potek zdravljenja

Diagnoza

Diagnoza +

ortopedski pregled in postavitev diagnoze (halus valgus)

✓

✓

RTG levega stopala

✓

✓

kontrolni ortopedski pregled

✓

✓

operativni poseg

✓

kontrolni ortopedski pregled po operaciji

✓

fizioterapija

✓

Ocenjeni skupni stroški
(paket Diagnoza +)
zdravstvenih storitev v
samoplačniški obravnavi:

Stroški zdravstvenih
storitev v primeru sklenjenega zavarovanja NLB
Vita Specialist:

2.213,80 evrov

0 evrov

V vsega 40 dneh bodo
gospe Ani operirali
nožni palec, njeno
zdravljenje pa bo po
kontrolnem pregledu in
rehabilitaciji s fizioterapijo zaključeno v
3 mesecih od prvega
klica v asistenčni center

V okviru javnega
zdravstva bi gospa Ana
zgolj na prvi redni ortopedski pregled čakala od

• Če ti ni treba

čakati v vrstah.
Obisk
splošnega
zdravnika

eNapotnica

Klic na
asistenčni
center

Organizacija
termina pri
specialistu

Specialistična
obravnava v
10 delovnih
dneh

• Če imaš nekoga,

ki te ves čas vodi.
• Če imaš nekoga,

Sodelujemo z vrhunskimi partnerji

Primer:

Še so dobri
časi za obisk
zdravnika.

ki mu lahko
zaupaš.

Sodelujemo z vrhunskimi izvajalci zdravstvenih storitev iz vse Slovenije. Preverite
celoten seznam na www.zav-vita.si/specialisti.

Kako sklenem zavarovanje?
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Oglasite se v kateri koli NLB Poslovalnici, kjer vam bodo strokovni in prijazni
zavarovalni zastopniki odgovorili na vsa vaša vprašanja ter vam pomagali pri
sklenitvi zavarovanja. Več informacij lahko dobite tudi na telefonski številki
080 87 98 ali na spletni strani www.zav-vita.si.

Zavarovanje lahko sklenete brez zdravstvenega vprašalnika.
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NLB Vita Specialist

Zavarovalnica, ki trži in sklepa prostovoljno zdravstveno zavarovanje NLB Vita Specialist: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala:
7.043.899.19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa
kot zavarovalni zastopnik. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo
v višini zavarovalne vsote. April 2022

Zavarovanje s hitrim dostopom do specialističnih
obravnav, z asistenčnimi storitvami in mrežo
vrhunskih zdravnikov specialistov.

www.zav-vita.si I info@zav-vita.si I 080 87 98

www.zav-vita.si

1 do 10 mesecev

NLB Vita Specialist
Naše zdravje je naše dobro. Ko je ogroženo, si vsak želi čim hitrejšega dostopa do
ustreznih zdravstvenih storitev. Zato smo oblikovali zavarovanje NLB Vita Specialist:
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja prvovrstne asistenčne
storitve in hiter dostop do specialistične obravnave ter krije stroške dogovorjenih
zdravstvenih storitev v okviru mreže vrhunskih zdravnikov specialistov.

Paketi

Diagnoza

Diagnoza +

Senior

10.000 €

30.000 €

10.000 €

Specialistične ambulantne storitve







Zahtevne diagnostične preiskave





3 x letno

Višina zavarovalne vsote



Zdravstveni posegi v enodnevni obravnavi
Zdravstveni posvet

Sklenitev zavarovanja priporočamo vsem, ki se želite izogniti
dolgim čakalnim vrstam in si zagotoviti specialistično
obravnavo v 10 delovnih dneh.

2 x letno

Fizioterapije

300 € letno

Zdravila na beli recept

300 € letno

20%
soudeležba

Možnost soudeležbe

Kdo se lahko zavaruje?
Zavarujete se lahko vsi, ki ste stari od 18 do 74 let in ste vključeni v obvezno zdravstveno
zavarovanje. Zavarovanje NLB Vita Specialist v primeru nezgode začne veljati takoj
naslednji dan po sklenitvi zavarovanja. Za novonastale bolezni pa zavarovanje lahko
uveljavite že 2 meseca po sklenitvi zavarovanja!

Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi paketi, ki so prilagojeni
vašim željam in vašemu starostnemu razredu:
Paket Diagnoza

300 € letno

Starostni razredi za mesečno premijo
18 - 49 let

8,60 €

18,73 €

50 - 59 let

14,91 €

32,17 €

60 - 64 let

18,63 €

39,55 €

65 - 74 let

19,30 € *
26,88 € *

Premije vsebujejo 8,5-% DPZP.
* z 20-% soudeležbo 13,26 EUR za starost 60–64 let in 18,33 EUR za starost 65–74 let.

je namenjen dostopu do hitre diagnoze, diagnostičnih preiskav in zdravljenju stanj,
ki ne zahtevajo zahtevnejše obravnave.

Paket Diagnoza +
poleg hitre diagnoze in diagnostičnih preiskav omogoča tudi celovito zdravstveno
oskrbo z vključenimi posegi vse do ravni, ko je potrebna hospitalizacija prek noči.
Dodatno vključuje še kritje stroškov fizioterapij, povračila stroškov izdanih zdravil
na beli recept ter dostop do zdravnika na daljavo.

Paket Senior
je namenjen hitremu dostopu do specialističnih storitev in diagnostičnih preiskav,
vključuje pa še kritje stroškov izdanih zdravil na beli recept. Pri tem paketu vam je
omogočena tudi soudeležba v višini 20 % stroškov posamezne zdravstvene storitve
ali izdanih zdravil na beli recept.

Katere zdravstvene storitve omogoča zavarovanje?
Specialistične ambulantne storitve
Prvi in kontrolni specialistični pregledi
Enostavne diagnostične preiskave
•	Laboratorijske preiskave krvi in
urina
• Ultrazvočne preiskave
• Rentgen (RTG)
• Elektrokardiografija (EKG)
• Elektromiografija (EMG)
• Druge podobne preiskave
Enostavni ambulantni posegi
• Aplikacija blokade
• Biopsija
• Odstranitev kožnega izrastka
• Odstranitev tujka
• Drugi podobni posegi

Februarja 2021 je nad dopustno mejo na prvi pregled v
specialistični ambulanti čakalo 21.499 oseb oziroma 37,62 %
vseh čakajočih. Pri terapevtskih diagnostičnih storitvah je
nad dopustno mejo čakalo 36.296 oseb oziroma 39,18 %
vseh
čakajočih.
				
* VIR: NIJZ, Nacionalno spremljanje čakalnih dob, Mesečno poročilo za stanje na dan 1. 2. 2021.
Pridobljeno z
www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/porocilo_enarocanje_1._2._2021.pdf

•
•
•
•
•
•

Računalniška tomografija (CT)
Magnetna resonanca (MR, MRA)
Endoskopski ultrazvok
Gastroskopija
Kolonoskopija
Druge podobne preiskave

Zdravstveni posegi v enodnevni
obravnavi
• Poseg na očesu (siva mrena)
•	Artroskopija komolca, kolena,
gležnja
• Operativno zdravljenje krčnih žil
•	Ultrazvočno razbijanje ledvičnih
kamnov
• Drugi podobni posegi

Zdravstvene storitve so navedene primeroma. Celoten seznam zdravstvenih
storitev je na voljo na www.zav-vita.si.

Področja specialističnih obravnav
•	živčevje (nevrologija)

•	oči (oftalmologija)

•	ščitnica (tireologija)

•	grlo, ušesa in nos
(otorinolaringologija)

•	pljuča (pulmologija)

Ali ste vedeli?*

Zahtevne diagnostične preiskave

•	kri (hematologija)

•	žleze z notranjim
izločanjem
(endokrinologija)

•	rodila (ginekologija sekundarna raven)

•	prebavila
(gastroenterologija)

•	ledvica (nefrologija)

•	ožilje (angiologija)

•	fizioterapija (fizikalna
medicina)

•	danka in zadnjik
(proktologija)

•	gibala (ortopedija)

•	sečila (urologija)

•	srce (kardiologija)

•	koža (dermatologija)

