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Pogosto zastavljena vprašanja Če je moj specialist v tujini, kakšna je komunikacija? 

Zavarovancu ni treba komunicirati neposredno z mednarodnim specialistom. Ekipa Programa poskrbi za vse, kar 

je potrebno za izvedbo postopka drugega mnenja. 

Vodja primera, kateremu je ta primer dodeljen, bo glavna kontaktna oseba zavarovanca. Slednji bo pojasnil različne 

korake postopka in ugotovitve poročila Best Doctors® InterConsultation®, ki bo prevedeno v vaš jezik. 

Izjava o omejitvi odgovornosti – za podrobnejše informacije o programu International Healthcare Programme 

glejte priročnik. Če želite vedeti več o boleznih, ki jih krije Program, kliknite tukaj. 

Kakšna je razlika med tem mednarodnim programom zdravstvenega varstva in drugimi 
vrstami zavarovanj (zdravstveno zavarovanje, življenjsko zavarovanje, zavarovanje za 
hudo bolezen)? Koliko časa traja, preden Program bolniku priskrbi drugo mnenje zdravnika? 

Najdaljši čas za odgovor za oceno informacij o zdravju in posredovanje poročila z drugim mnenjem strokovnjaka 

znaša 10-15 delovnih dni po prejemu zdravstvenih evidenc člana. 

Program International Healthcare Programme (»Program«) vam omogoča stik s specialisti in zdravljenje v 

zdravstvenih centrih izven vaše države. 

BDU poskrbi za vse, kar zavarovanec potrebuje za zdravljenje izven države stalnega prebivališča/zaposlitve, 

kar običajno vključuje: iskanje najboljšega specialista in zdravstvene ustanove; urejanje terminov pri zdravniku; 

usklajevanje logističnih zadev, kot sta prevoz in nastanitev, in urejanje izdaje računov neposredno z zdravstveno 

ustanovo. 

Kako  vaša  ekipa  Programa  izbere  najprimernejšega  specialista  za  analizo vsakega 
primera? 

Program dela z bazo podatkov več kot 50.000 mednarodnih strokovnjakov, ki so jih njihovi kolegi ocenili kot 

najboljše na svojem področju. S podrobno analizo dostopnih informacij o zdravju lahko določijo najprimernejšega 

specialista za vsak primer, kar je odvisno od njegove/njene specializacije in strokovnih izkušenj. 

Zakaj bi zavarovan član sploh potreboval polico International Healthcare Programme? 

Zdravljenje bolezni in izvajanje zdravstvenih posegov, ki jih krije ta polica, je lahko zelo drago, če bo zavarovanca 

zdravil najboljši specialist/mednarodna zdravstvena ustanova zunaj države njegovega stalnega prebivališča/ 

zaposlitve. 

Če zavarovanec potrebuje zdravljenje katere od bolezni ali zdravstveni poseg, ki ga krije polica, ima na voljo 

samo možnosti, ki si jih lahko privošči glede na svoje finančne zmožnosti. Ta polica vam razširi možnosti in 

omogoča dostop do najboljše zdravstvene oskrbe in zdravljenja v mednarodnem obsegu. 

Strokovnjaki se izbirajo prek trajne ankete, ki omogoča, da lahko podjetje Best Doctors oblikuje edinstveno mrežo 

uglednih mednarodnih specialistov, ki veljajo za najboljše na svojem področju. 

Ali se bo zavarovanec osebno srečal z mednarodnim specialistom med postopkom 
InterConsultation®? 

Kaj pomeni Program za zaposlene? Postopek InterConsultation® ne vključuje osebnih posvetov s predlaganim specialistom pred začetkom zdravljenja. 

Dobre izkušnje BDU z rešitvami Best Doctors so najboljše zagotovilo, da bo izbrala najprimernejšega specialista 

za vsak primer. 
Glavna prednost Programa je dostop do najboljše zdravstvene oskrbe in zdravljenja v mednarodnem obsegu, če 

zbolite za hudo boleznijo. Program zagotavlja tudi, da boste vi in vaš spremljevalec že vnaprej imeli urejeno 

financiranje postopkov, potovanja in honorarjev.  
Kako se določi najboljša možnost za zdravljenje v tujini? 

Kdo se lahko vključi v Program? Bogate izkušnje BDU kot ponudnice zdravstvenih storitev ji omogočajo izbiro najboljših mednarodnih specialistov 

in zdravstvenih ustanov. BDU bo ponudila tudi najmanj 3 možnosti za izvajanje zdravljenja, ki ga priporoča 

mednarodni specialist, pomagala vam bo tudi izbrati najprimernejšo  možnost. Program velja za vse, ki so zaposleni v eni od organizacij Intese Sanpaolo za nedoločen čas. 

Če je bila zavarovancu diagnosticirana resna bolezen, kako bo vedel, katera možnost 
zdravljenja v tujini je najboljša zanj? 
 

Kako lahko specialist poda drugo mnenje, ne da bi videl bolnika? 

Informacije o zdravju in rezultati testov se analizirajo glede na zahteve zdravstvene ekipe Programa. Njena naloga 

je potrditi, da so informacije ustrezne in dovolj podrobne, da jih lahko specialist temeljito analizira brez fizičnega 

stika z zavarovancem. 

Ko se zavarovanec spopada z resno boleznijo, pokličite naš center za pomoč strankam na 0800-81599; v prvem
koraku boste opravili svetovanje – InterConsultation®, to je storitev podajanja drugega mnenja strokovnjaka, ki ga 
nudi Program. 

Mednarodni specialist, ki je bil izbran za oceno in potrditev diagnoze, bo predlagal najprimernejšo vrsto zdravljenja. 

BDU nato zavarovancu ponudi različne zdravstvene ustanove izven države njegovega stalnega prebivališča/ 

zaposlitve, ki veljajo kot najboljše možnosti za priporočeno vrsto zdravljenja. 
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Če ima specialist sedež v državi stalnega prebivališča/zaposlitve zavarovanca, ali bom 
lahko hodil(a) na zdravljenje v lokalno okolje? 

Zakaj program ne krije presaditve iz organov mrtvih darovalcev? 

Za to omejitev obstaja zelo dober razlog. Posredovanje organov mrtvih darovalcev prek zasebnih ustanov je v 

večini Evrope prepovedano. To smejo početi le ustanove, vključene v javni sistem zdravstvenega varstva. V ZDA 

mora prosilec v tej državi bivati vsaj dve leti in darovalec mora biti takoj na voljo. Polica pod takimi pogoji ne more 

kriti vseh možnosti. 

Ne, Program krije izključno zdravljenje zunaj države stalnega prebivališča/zaposlitve. 

Ali zavarovana vrednost zadostuje za zdravljenje v tujini? 

Ali polica krije protetične pripomočke? To zavarovanje je bilo oblikovano za zdravljenje v prestižnih mednarodnih ustanovah, ne da bi se ob tem znižala 

kakovost zdravljenja. Zneski temeljijo na obsežnih izkušnjah BDU, ki jih je pridobila med nudenjem zdravstvenih 

storitev, in strokovnem znanju zavarovalnic. Program ne krije nobene vrste protetičnega ali ortopedskega pripomočka, steznikov, povojev, bergel, umetnih 

udov ali organov, lasulj (tudi v primerih, ko je njihova uporaba potrebna zaradi kemoterapije), ortopedske obutve, 

kilnih pasov ali druge podobne opreme ali predmetov. Ali mi bo BDU pomagala, če bom za potovanje v drugo državo potreboval(a) vizum? 

Da, upravitelj primera bo zavarovanca napotil v organizacijo, ki mu bo ponudila potrebno pomoč za pridobitev 

vizuma. Program bo kril vse vključene stroške. Če ne boste mogli pridobiti vizuma za določeno destinacijo, vam 

bodo ponudili druge možnosti zdravljenja. 

Prosimo, pomnite, da polica krije stroške za umetne dojke, ki so jih bolnici odstranili s mastektomijo, in umetne 

srčne zaklopke, vendar samo v primerih, ko so ti potrebni po predvideni operaciji in ta polica krije stroške teh 

pripomočkov. 

Kaj se zgodi, kadar so potrebni kontrolni zdravstveni pregledi ali dodatno zdravljenje? Kako ta program opredeljuje protetične pripomočke? 

Uredite lahko kontrolne preglede ali dodatno zdravljenje, vendar pod pogojem, da program krije zdravljenje in 

da stroški ne presegajo zgornje meje: 

Opredelitve protetičnega pripomočka, ki je naveden v pogojih  poslovanja police, se nanašajo na vse pripomočke, 

ki nadomeščajo vse ali del organa ali nadomeščajo celotno ali del delovanja dela telesa, ki je negibno ali je 

njegova gibljivost omejena. 

• 

• 

500.000 EUR/enoletno zavarovanje za zavarovanca in 

1,000.000 EUR/zgornja meja za celotno življenjsko dobo (s predpostavko, da obnavljate polico). 

Ne obstaja nobeno največje dovoljeno število zdravljenj, enako velja za število dni, ki jih 

preživite v bolnišnici. 

Ali kostni vsadki in kožni/mišični vsadki veljajo za protetične pripomočke? 

Ne, po naši opredelitvi ne spadajo med protetične pripomočke, zato jih naša polica ne krije. 

Ali lahko program International Healthcare Programme v primeru presaditve organa 
svojim bolnikom priskrbi prednost na čakalnem seznamu za darovalca organa? 

V primeru posega zamenjave srčne zaklopke, ali je strošek protetične srčne zaklopke 
krit? 

Pomnite, da polica krije samo stroške presaditve iz živih darovalcev organov. Da. Praviloma polica  ne  krije  stroškov protetičnih pripomočkov, izjema  so  stroški  protetične srčne zaklopke, ki  so  kriti  v 

zdravstvenih posegih za zamenjavo srčne zaklopke v skladu s pogoji poslovanja police. 

Obstaja baza podatkov testiranih potencialnih darovalcev za presaditev kostnega mozga. 

Če potrebujete ledvico, pljučno krilo, del jeter ali del trebušne slinavke, je najprimernejši darovalec vaš bližnji 

sorodnik, saj morata biti darovalec in prejemnik genetsko in histološko združljiva, zato bo verjetnost sprejetja 

organa večja. 

Vodja vašega  primera vam bo v vsakem primeru pomagal pri preverjanju in postopku poizvedovanja za 

morebitnimi darovalci. 
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Po prejetem zdravljenju izven države stalnega prebivališča/zaposlitve, ali so kriti 
stroški za farmacevtske izdelke in zdravila, ki se zahtevajo v obdobju nege po posegu 
ali po operativnega zdravljenja bolniške bolezni, če so bili kupljeni v državi stalnega 
prebivališča/zaposlitve? 

Ali bo kdo pomagal zavarovancu s prevodi med zdravljenjem v tujini? 

Da, program bo zagotovil podporo za zdravstveno prevajanje, medtem ko ste v bolnišnici. Vendar pa ne bomo 

zagotovili nobenih tolmačev ali prevodov za potrebe, ki niso povezani z zdravljenjem. 

Ali obstajajo omejitve glede tega, koga lahko bolnik izbere kot svojega spremljevalca? Da, zdravila, kupljena v državi stalnega prebivališča/zaposlitve, ki so jih mednarodni zdravniki prek BDU priporočili 

za zdravljenje zavarovanega člana, kot je potrebno za stalno zdravljenje, se pokrivajo do zgornje vrednosti 50.000 

EUR na zavarovanca. Ne. Vendar pa je zelo priporočljivo, da izbere spremljevalca, ki bi lahko v imenu zavarovanca, , sprejemal 

odločitve v primeru, da resen razvoj zdravljenja zavarovancu ne omogoča sprejemanja le-teh . 

V primeru, da so potrebni predhodni pregledi ali posvetovanja zdravnikov za odobritev 
postopka ali posega, ali so ti pregledi ali posvetovanja krita? 

V primeru, da zavarovanec potrebuje presaditev organov, ali se zgornje vrednosti 
potovanja in nastanitve krijejo za darovalca? Da, pod pogojem, da je bila o tem ustrezno obveščena zavarovalnica in so bila v postopku predhodnega 

zdravniškega potrdila, ki ga je izdala BDU med procesom zahtevka, odobrena in ustrezno upoštevana. 

Da. V primeru, da potrebuje zavarovanec potreben postopek presaditve organov, bodo kriti potni stroški in stroški 

nastanitve za darovalca. Upoštevajte, da bodo kriti potni stroški in stroški nastanitve zavarovanca, spremljevalca 

in darovalca, vendar bodo vključeni v del skupne vsote zavarovanimi zgornjimi mejami police. 

Kaj se zgodi, če je treba zavarovanca obravnavati več kot enkrat na leto za iste ali različne 
bolezni, ki jih krijejo? Ali so ta zaporedna zdravljenja krita? 

Da. Letne omejitve kritja se izračunajo na podlagi "zavarovalnih let", ki se štejejo od datuma začetka kritja police 

in ne na podlagi finančnih ali koledarskih let. 

Znotraj teh letnih omejitev police ni pomembno, ali so zdravstveni stroški povezani z istimi ali različnimi odobrenimi 

boleznimi in zdravstvenimi posegi, če so zdravljenja odobrena in ustrezno navedena v preliminarnem zdravniškem 

potrdilu. 

Če zavarovanec zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more potovati izven države 
stalnega prebivališča/zaposlitve, in to dejstvo potrjuje BDU, ali obstajajo kakšne druge 
možnosti za zdravljenje, ki ga krije program? 

Ne. Če zavarovanec ne more potovati izven države stalnega prebivališča/zaposlitve, ne bo mogel prejeti ugodnosti 

programa. 

Če pride med posegom (kot del kritega zdravljenja) do zapleta (program ga ne krije),   
ki ga je treba takoj obravnavati z zdravstvenim posegom, ki prvotno ni bil vključen v 
polico, bo ta poseg krit? 

Če med samim posegom za odobreno bolezen ali zdravstveni poseg pride do zapletov, ki jih je treba obravnavati 

zdravstveno, se bodo obravnavali kot del prvotnega zdravniškega posega in zato s polico kriti. 
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