Vlasta Tifengraber

Končno!!!
Počitnice... dopusti!
Vsaj dva ali tri
tedne blažene
brezskrbnosti! Pa je
res tako? Statistika
je žal neizprosna.
Število nekaterih
vrst poškodb, pa tudi
bolezni, občutno
v času, ko
je večina ljudi na
naraste

dopustu.

Verjetno ni brez realne podlage trditev,
da se marsikdo v času, ko ni obremenjen
z vsakodnevnimi delovnimi obveznosti in
stresom, sprosti celo malce preveč. Kakorkoli;
nesreče in bolezni ne počivajo. Najslabše, kar
se nam lahko zgodi, pa je to, da takšna ali
drugačna nadloga pride med dopustom, po
možnosti v oddaljeni, tuji deželi.
Na srečo je na voljo skoraj nepregledno število
najrazličnejših zavarovanj in zavarovalnih
kombinacij, s katerimi si lahko preventivno
zagotovimo vsaj to, da nas katera od
nepredvidenih težav ne bo grdo udarila tudi
po žepu.

V vsakem primeru je
najpomembnejše zdravje
Za vprašanja v zvezi z zdravstvenim
zavarovanjem na dopustu, naj bo to v
domovini ali pa v tujini, kjer so lahko težave
še posebej neprijetne, je gotovo pravi naslov
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Pred poletno turistično sezono obvešča
zavarovane osebe o postopkih ureditve
obveznega zdravstvenega zavarovanja med
začasnim bivanjem v tujini, s čimer se lahko

izognemo neposrednemu plačilu praviloma

visokih stroškov za opravljene nujne oziroma
potrebne zdravstvene storitve v tujini. Vedno
več zavarovanih oseb se tega tudi zaveda,
saj je Zavod lani izdal skupno 878.404
listin za tujino, od tega 663.181 evropskih
kartic zdravstvenega zavarovanja, 178.922
certifikatov in 36.301 konvencijskih potrdil.
Ureditev zdravstvenega zavarovanja za
potovanja po državah Evropske unije in Švici
je z administrativnega vidika dokaj enostavno.
Državljani Slovenije si lahko naročimo
tako imenovane evropske kartice kar na
samopostrežnih terminalih v zdravstvenih
ustanovah. Da, to so tisti avtomati, kjer
podaljšujemo veljavnost zdravstvenih izkaznic.
Preko spletne strani ZZZS je naročanje
prav tako zelo preprosto. Tisti manj vešči
računalnikov in sodobne tehnike pa si lahko
tovrstna zavarovanja uredimo osebno na 55
lokacijah po vsej Sloveniji.
Urejanje zavarovanja za potovanja zunaj EU je
malce bolj zapleteno, vendar so vse konkretne
informacije za vsako posamezno državo,
tudi tiste bolj eksotične, na voljo preko
katere od prej omenjenih poti. Vsekakor

pa je pametno, da zavarovanja ne urejamo
zadnji hip. Evropsko kartico je treba naročiti
vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino.
Zavarovanja za druge države pa je smiselno
urejati še precej prej. Treba je vedeti, da za
nekatere države veljajo prav posebna pravila
pred vstopom. Na primer obvezno cepljenje
proti določenim boleznim.

Priljubljeni so paketi
zdravstvenih zavarovanj z
asistenco
Damjan Kos, direktor sektorja za informiranje
na ZZZS, svetuje: »Če potujete v države, s

katerimi Republika Slovenija nima sklenjenega
meddržavnega sporazuma, če potujete
na rizična območja ali se boste ukvarjali
z dejavnostmi, pri katerih je pričakovati
povečano nevarnost nastanka poškodbe,
svetujemo sklenitev komercialnega
zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, s
čimer se je mogoče izogniti neprijetnostim v
zvezi z neposrednimi plačili.«
Viviana Žorž iz zavarovalnice Vzajemna je
pojasnila, kaj pri njih krije takšno zavarovanje:
stroške storitve nujne medicinske pomoči,
nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice
ali klinike, nujno zdravljenje v bolnišnici
ali kliniki, nujne zobozdravstvene storitve,
prevoze obolelega, poškodovanega ali
umrlega zavarovanca v domovino, iskanje in
reševanje zavarovanca, odvetniške storitve,
pomoč svojcem obolelega, poškodovanega ali
umrlega zavarovanca, informacije o najbližjih

zdravstvenih ustanovah...«
Zelo podobno ponudbo tovrstnih zavarovanj
imajo tudi druge zavarovalniške hiše na
našem trgu. Zagotovo ne bo neumno vsaj
nekaj časa pred načrtovanim odhodom
preveriti in primerjati, kaj katera nudi, ter
seveda po kakšni ceni.

Zavarujemo se lahko za primer

skoraj katerekoli možne
nevšečnosti
V zvezi z dopustniškimi in potovalnimi

zavarovanji pa je pomembnih še nekaj dejstev,
ki jih marsikdo ne pozna. Na voljo niso le
klasična zavarovanja za primer bolezni ali
poškodb. Pred odločitvijo za dopust, sploh pa
pred končnim podpisom pogodbe s turistično
agencijo se lahko zavarujemo tudi pred
nekaterimi drugimi tveganji.

Duša Lindtner, predstavnica zavarovalnice
Triglav, našteva: »Vsakemu se lahko zgodi, da

se znajde sredi dogodka, ki mu sledi pravni
postopek. Zato ne pozabite na zavarovanje, ki
zagotavlja kritje stroška obrambe zavarovanca
v tovrstnih situacijah. Kadarkoli lahko pride
do nenadnih in nenamernih dejanj, ki lahko
povzročijo poškodovanje oseb ali stvari
tretjih. Temu se ne more izogniti nihče.
Zavarovanje odgovornosti krije škodo zaradi
civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki
jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu
zaradi nenadnega in presenetljivega
dogodka oziroma nesreče, za katerega
odgovarja zavarovanec. Vključeno je tako
poškodovanje oseb kot stvari. Zavarovanje
prtljage in osebnih stvari krije škodo zaradi
poškodovanja ali uničenja zavarovanih
stvari, ki je posledica nenadnega in od
zavarovančeve volje neodvisnega dogodka.
Pri tatvini ali ropu krije zavarovanje tudi
škodo zaradi izginitve zavarovanih stvari.
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih
kartic krije škodo, ki nastane zaradi zlorabe

izgubljene ali protipravno odvzete kartice.
Lahko zavarujemo celo stroške, ki bi jih

imeli z morebitno izdelavo novih osebnih
dokumentov«
Seznam »dopustniških zavarovanj« pa se tu
še zdaleč ne konča. Za večino tistih, ki bodo
odšli na dopust ali potovanje s posredovanjem
katere od agencij, je gotovo zelo zanimiva
možnost zavarovanja prekinitve potovanja
ali kasnejše vrnitve... V najslabšem primeru
je iz kakršnega koli razloga že plačan dopust
potrebno celo odpovedati. Tudi za tak primer
se lahko zavarujemo.
Vendar je treba omeniti, da imajo
nekatere skupine prebivalstva pri nekaterih
zavarovalnih storitvah drugačen (manj
ugoden) status kot drugi. Tako so včasih
starejši od 65 let ali športniki obremenjeni s
posebnimi doplačili.
Konkurenca na trgu zavarovalniških storitev
je tako huda, da lahko za sorazmerno nizko
ceno dobimo precej širok nabor storitev.
Seveda pa se konec koncev o tem, koliko je
pripravljen tvegati, vsakdo odloči sam.

