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Brez skrbi tudi, če se zgodi bolezen ali 
poškodba v tujini
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• Počitnice so čas za uživanje in brezskrbnost.

• Doma nam je popolnoma jasno, kaj storiti, ko 
zbolimo ali se poškodujemo sami ali član 
naše družine. Kaj pa, ko smo v tujini? 

• Brez ustreznega zdravstvenega zavarovanja 
se lahko že manjša zdravstvena težava 
sprevrže v veliko finančno in organizacijsko 
zadrego, zato to upoštevajmo že pri 
načrtovanju počitnic.



Zakaj EKZZ ne zadošča?
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• EU,EGP, Švica, Avstralija, BiH, Črna gora, Severna Makedonij, Srbija

• Le nujne zdravstvene storitve v ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene 
mreže, ne pa tudi pri zasebnikih

• Pogosto doplačilo zaradi različne ravni zagotavljanja storitev 
v javni zdravstveni mreži

• Ne krije stroškov vrnitve iz tujine v domovino

• Na Hrvaškem za obisk zdravnika v turističnih ambulantah 
ne zadošča



Kaj pa države zunaj EU?
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• V tujini plačilo vseh stroškov iz lastnih 
sredstev

• Po vrnitvi predložitev dokumentacije na ZZZS

• Povrnjeni stroški nujnega zdravljenja in nujne 
medicinske pomoči v višini cen v Sloveniji
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Kje in kdaj velja?

• Po celem svetu, razen v Republiki Sloveniji in državi stalnega 
bivališča, v primeru Multitrip zavarovanj pa ne velja tudi v državi 
začasnega bivališča

• DNEVNO ZAVAROVANJE za čas potovanj v tujini z določenim 
trajanjem do enega leta

• MULTITRIP ZAVAROVANJE za večkratna potovanja v tujino v 
obdobju enega leta, pri čemer posamezno potovanje ni daljše od 60 
dni

• Lahko se zavarujete tudi, ko ste že v tujini
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Kdo se lahko zavaruje?
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• Posameznik, družina ali skupina

• Starost zavarovancev je lahko do 74 let, ob 
ustreznem doplačilu tudi do 89 let

• Pri družinskem in skupinskem zavarovanju 
zavarovanci lahko potujejo skupaj ali 
posamezno, zavarovalna vsota pa velja za 
vsakega zavarovanca v celoti
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Kaj vse je krito?
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• Organizacija nujne zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe
• Posredovanje nujnih informacij najbližjim
• Stroški nujne zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe, obiska zdravnika, zdravil in zdravstvenih 

pripomočkov
• Zdravljenje do dne, ko zdravstveno stanje zavarovanca dovoljuje vrnitev domov
• Prevoz do najbližje bolnišnice ali premestitev v ustreznejšo bolnišnico
• Nujni prevoza domov
• Prevoz posmrtnih ostankov v domovino
• Prevoz in stroški bivanja skrbnika (npr. pri mladoletnih otrocih) 
• Prevoza zavarovančevega mladoletnega otroka v domovino
• Organizacije nujne vrnitve zavarovanca v domovino v primeru težje bolezni ali smrti ožjega 

družinskega člana

Lahko pa tudi
• taksi prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove,
• zdravljenje akutnega poslabšanja bolezni srca, astme, ledvičnih kamnov ali sladkorne bolezni. 
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Kritja v primeru obolelosti za COVID-19
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• Odločitev zavarovalnice Vita, da vsem 
zavarovancem NLB Vita Tujine od 1. 6. do 30. 9. 
2020 pokrijemo stroške medicinske asistence ter 
nujne zdravstvene oskrbe in prevozov tudi v 
primeru, da v tujini, kjer je razglašena epidemija 
ali pandemija, zbolite za koronavirusno
boleznijo 19.

• Zavarovalnica Vita ne krije stroškov karantene 
za zdrave osebe, ki so bile v stiku z obolelim.

• Zavarovalnica Vita ne krije stroškov testiranja 
zdravih oseb.
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Za izdatke, ki jih ne morete predvideti
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Paketi

Zavarovalna kritja in
zavarovalne vsote 

S M L

Nujna zdravstvena oskrba v primeru
bolezni ali poškodbe

30.000 EUR 50.000 EUR 100.000 EUR

Nujna zobozdravstvena oskrba v primeru
bolezni ali poškodbe

150 EUR 200 EUR 250 EUR

Stroški taksi prevoza 25 EUR 50 EUR

Akutno poslabšanje kroničnih bolezni 1.200 EUR
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Kaj pa, ko se zgodi?
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Klic na asistenčni center (24/7, v slovenskem jeziku), ki uredi:
• napotitev v ustrezno ustanovo,
• organizacijo prevoza in zdravstvene ali zobozdravstvene oskrbe,
• plačilo neposredno izvajalcu zdravstvenih storitev za stroške nad 150 EUR,
• organizacijo premestitve pod ustreznim zdravniškim nadzorom, če je treba,
• organizacijo vrnitve zavarovancev v domovino po zaključenem zdravljenju v tujini,
• posredovanje informacij najbližjim,
• obdelavo zahtevkov za povračilo stroškov.

Stroške do 150 EUR krije zavarovanec sam. Po vrnitvi v domovino pošlje na zavarovalnico 
obrazec za povračilo stroškov in originale računov ter prejme povračilo na svoj račun.
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Kako sklenem?
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• Prek spleta na www.zav-vita.si
• V najbližji poslovalnici banke NLB

Plačilo premije:
• enkratna premija ob sklenitvi;
• vsakoletno pri Multitrip zavarovanjih z avtomatskim podaljševanjem.

Pričetek trajanja:
• na izbrani datum (lahko datum sklenitve zavarovanja), če je plačana celotna zavarovalna 

premija;
• če zavarovanec sklene zavarovanje na daljavo, ko se že nahaja v tujini, zavarovanje velja od 

četrtega dneva plačila premije naprej. 
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HVALA ZA POZORNOST!
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