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International Healthcare Programme International Healthcare Programme 

1 Dobrodošli v Programu International Healthcare Programme 

Zavarovanje International Health Care Programme je za vas sklenil vaš delodajalec. 

Ta priročnik razlaga, katere ugodnosti imate v okviru programa International Healthcare Programme. Polica bo veljavna, 

dokler boste zaposleni pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. Priročniku je dodan Seznam ugodnosti, ki podaja  vrednosti 

zavarovanja. 

International Healthcare Programme je program za varovanje zdravja, ki vam ponuja naslednje ugodnosti: 

Vsebina  • dostop do drugega zdravniškega mnenja, 

• kritje zdravstvenih, potnih stroškov in stroškov nastanitve, ter drugih ugodnosti, za zdravljenje 

v vodilnih mednarodnih bolnišnicah po svetu, 

• vračilo stroškov za zdravila, ko prispete domov. 
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Program International Healthcare Programme po diagnozi ne nakaže enkratnega zneska. Namesto tega krije stroške 

zdravljenja, kar vključuje potne stroške in stroške nastanitve. Največja višina stroškov je zavarovana vsota in veljajo 

posamezne omejitve, ki so navedene v Seznamu ugodnosti. 
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Izbira mednarodne bolnišnice 

Priprava na zdravljenje 

Med vašim zdravljenjem v tujini 

Po vrnitvi domov 

Naslednja poglavja  so povzetek informacij o tem, kako zaprosite za drugo mnenje zdravnika in kako vložite zahtevek  v 

okviru tega programa. 

Storitve tega programa izvajamo v sodelovanju z: 

• Best Doctors: podjetje, ki je odgovorno za nudenje drugega mnenja oz. InterConsultation®. 

• We go Further, Unipessoal LDA in Further Underwriting International, SLA (Further): podjetji, ki sta odgovorni 
za nastanitev v zdravstvenih in nezdravstvenih ustanovah z namenom zdravljenja v tujini. 
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2 Kaj pokriva program International Healthcare Programme Nevrološki posegi 

Storitev drugega mnenja strokovnjaka v zdravstvu Pomen: 

Omogočeno imate storitev Best Doctors InterConsultation®, ki vam omogoča pridobivanje nasvetov in informacij s strani 

vodilnih mednarodnih specialistov. 

• 

• 

Katerikoli kirurški poseg v možgane ali druga tkiva v lobanji; 

Zdravljenje benignih tumorjev v hrbtenjači. 

Jedro storitve Best Doctors je baza podatkov več kot 50.000 najboljših specialistov na svetu. Organizacija Best Doctors 

uporablja strategijo anket specialistov, ki ji omogoča, da lahko oblikuje edinstveno mrežo uglednih mednarodnih specialistov, 

ki veljajo za najboljše na svojem področju. 

Presaditev organa iz živega darovalca 

To pomeni poseg s presaditvijo, pri čemer zavarovanec prejme ledvico, del jeter, pljučno krilo ali del trebušne slinavke od 

drugega živega darovalca, katerega tkivo je združljivo z bolnikovim. 

Organizacija Best Doctors bo zbrala vaše zdravstvene evidence/izvide in diagnostične teste ter jih poslala izbranemu 

specialistu, da jih temeljito pregleda. Izbrani specialist bo za vas oblikoval jasno strokovno mnenje kar pomeni ocenil in 

potrdil vašo diagnozo in načrt zdravljenja. Med celotnim postopkom vam bo pomagal dodeljeni vodja vašega primera. Za 

to storitev lahko zaprosite kadarkoli. 

Presaditev kostnega mozga 

To pomeni presaditev kostnega mozga (PKM) ali presaditev perifernih krvotvornih matičnih celic (PKMC) iz celic kostnega 

mozga v zavarovanca, ki prihajajo od: 

Zdravljenje v tujini 
• 

• 

zavarovanca (avtogena presaditev kostnega mozga) ali 

živega darovalca, katerega tkivo je združljivo z bolnikovim (alogenska presaditev kostnega mozga). Lahko se odločite za zdravljenje v tujini, če imate diagnositicirane naslednje bolezni in posege v tujini: 

Ta program krije naslednje stroške: 

Zdravljenja raka 
• Stroške nege v bolnišnici in storitev bolnišnice, ki vključujejo operacije, obiske zdravnika ali posvete, analize 

in zdravstvene preizkuse, transfuzije, zdravila (velja do 30 dni po odpustitvi iz bolnišnice v tujini, ko bolnik 

kupi zdravila po vrnitvi domov), premestitve ali prevoze v reševalnem helikopterju ali letalu, če je to 

potrebno zaradi zdravja; 

Potne stroške in stroške nastavitve zavarovanca in njegovega spremljevalca ter darovalca (kadar je 

potrebna presaditev); 

Stroške pošiljanja nazaj za zavarovanca ali darovalca (kadar je potrebna presaditev) v primeru smrti, 

kadar se bolnik zdravi v tujini. Stroške repatriacije za zavarovanca in darovalca (v primeru presaditve) v 

primeru smrti med zdravljenjem v tujini; 

Stroške za zdravila (ugodnosti v zvezi z zdravili) za nadaljnje zdravljenje po vrnitvi domov. 

Zdravljenje: 

1. katerega koli malignega tumorja, kar vključuje tumorje zaradi levkemije, sarkome in limfome (izjema so 

kožni limfomi), za katere sta značilna nenadzorovana rast in širjenje malignih celic in vraščanje tkiva, 

kateregakoli in situ raka na epiteliju, od koder izhaja in se ne širi v stromo ali bližnja tkiva, 

katerokoli spremembo celic, ki se glede na citološke ali histološke preiskave uvršča kot visoka stopnja 

displazije ali huda displazija.  

• 

2. 

3. • 

• 
Operacija obvoda koronarne arterije 

Izvedba posega na predlog kardiologa-svetovalca, ki bo popravil zoženo ali zaprto koronarno arterijo z obvodnim vsadkom. 

Ta program ne krije: 

Zamenjava ali popravilo srčne zaklopke • 

• 

katerekoli vrste zdravljenja v državi stalnega prebivališča (izjema so ugodnosti v zvezi z zdravili), 

vračila stroškov za zdravila, ki jih Further  in zavarovalnica predhodno ne odobrita. 

Izvedba posega na predlog kardiologa-svetovalca, ki bo zamenjal ali popravil eno ali več srčnih zaklopk. 
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3 Česa program International Healthcare Programme ne pokriva 4 Vlaganje zahtevka v okviru programa International Healthcare Programme 

Storitev drugega mnenja strokovnjaka v zdravstvu Storitev drugega mnenja strokovnjaka v zdravstvu 

Podjetje Best Doctors lahko zaprosite za drugo mnenje zdravnika tudi v primeru, da polica ne krije obolenja glede na 2. poglavje, 

»Zdravljenje v tujini«, vendar ta storitev ne velja za bolezni v zvezi z duševnim zdravjem, akutna obolenja (tj. kadar se simptomi 

obolenja hitro pojavijo ali poslabšajo), neresne kronične bolezni, zobozdravstvene težave ali za primere, ko ste v času oddaje 

prošnje že v bolnišnični oskrbi. 

Če želite zaprositi za drugo mnenje zdravnika ali vložiti zahtevek v okviru programa, pokličite center za pomoč strankam na 

0800-81599 ali pošljite e-sporočilo na ispclaim@wegofurther.com. Ko ste se dogovorili s službo in je bila vaša prošnja  

za drugo mnenje zdravnika odobrena, prejmete gradivo z informacijami. To gradivo z informacijami vsebuje podrobne 

podatke, kaj vključuje ta storitev in katera poglavja morate izpolniti, preden podpišete ustrezne obrazce za pooblastitev. Pri 

tem vam bo pomagal dodeljeni vodja vašega primera in prošnjo obravnaval zaupno. 

Zdravljenje v tujini 

Informacije, ki jih boste morali posredovati, vključujejo imena bolnišnic in zdravnikov, ki ste jih obiskali, informacije o vašem 

zdravstvenem stanju in vaša anamneza. Posredovati boste morali tudi podpisano soglasje (v nekaterih primerih boste 

potrebovali pooblastilo), da lahko zaprosimo za vaše zdravstvene evidence/izvide, ki jih ima vaš zdravnik ali drugo 

zdravstveno osebje. 

Obstajajo različna obolenja, vrste zdravljenja in stroški, ki jih program ne krije. Nekateri od teh so: 

Izločene bolezni ali zdravstveni posegi 

• Nekatere vrste raka. Ta program krije maligne melanome, ki so 

najagresivnejša in smrtno nevarna oblika kožnega raka, vendar polica ne krije drugih vrst kožnega raka; 

Nekatere vrste presaditev (npr. če moramo za poseg kupiti organ). 

Svoje zdravstvene dokumente lahko posredujete tudi neposredno, če tako želite. 

• Če povzamemo, za storitev drugega mnenja zdravnika potrebujete naslednje: 

Zdravstvene izjeme • podpisano prijavnico zavarovanca (ali pravnega zastopnika) s soglasjem za posredovanje zdravstvenih 

evidenc od njegovih zdravnikov, 

• bolezni, povezane z AIDS-om ali bolezni, ki se pojavijo, ker je bolnik okužen z virusom HIV ali trpi za 

AIDS-om, 

eksperimentalno zdravljenje ali alternativna medicina, 

nega na domu in nega v domu za bolniško nego ali domu za starejše, 

zdravljenje demence ali izgube duševnih funkcij. 

• izvod identifikacijskega dokumenta zavarovanca. Sprejeti dokumenti vključujejo: 

Potni list 

Rojstni list 

• 

• 

• 

• zdravstvene evidence/predhodne bolezni, ki so pomembne za oceno, in druge izjave, ki jih izdajo 

ustrezne zdravstvene ustanove, ter zaključna diagnoza in opis zdravljenja, ki se izvaja (če je bilo predvideno), Izključeni stroški 

• protetični pripomočki (npr. umetni udi ali stekleno oko), izjema so umetne srčne zaklopke in 

vsadki za dojke po mastektomiji, 

ortopedski pripomočki, kot so opornice za vrat in noge, 

nakup invalidskega vozička, specialne postelje ali medicinskih pripomočkov, 

stroški telefonskih klicev. 

• vsi izvodi rezultatov laboratorijev, kliničnih, histoloških in drugih raziskav, ki jih je overila 

zdravstvena ustanova. 

• 

• 

• 

Po potrebi lahko zaprosimo za dodatne zdravstvene dokumente. 

Ko prejmemo vaše zdravstvene evidence, bomo vaš primer in vprašanja posredovali mednarodnemu strokovnjaku, ki so ga 

drugi zdravniki izbrali kot »najboljšega«. 

Mednarodni strokovnjak bo oblikoval strokovno poročilo, ki bo vsebovalo oceno vaše diagnoze in odgovore na vaša vprašanja. 

To poročilo bo poslano skupaj s prevodom v vaš lokalni jezik. 

Glede na zdravstvene okoliščine primera vam lahko pomagamo pri pošiljanju poročila vašemu zdravniku, da bo lahko upošteval 

ugotovitve iz poročila strokovnjaka med oblikovanjem načrta zdravljenja. 

STRAN 4 STRAN 5 

 

 

        

 

 



International Healthcare Programme International Healthcare Programme 

Zdravljenje v tujini Further bo poskrbela za pomoč pri pridobivanju vizuma in morebitne druge storitve, kot je naročanje na termine na ustreznih 

konzulatih ali ambasadah, če je to potrebno. 

Če prosite za zdravljenje ene od bolezni ali izvedbo postopka, ki ga krije polica, boste morali prav tako slediti zgoraj opisanemu 

postopku, če želite imeti drugo mnenje. Med izbiranjem vrste zdravljenja v tujini vam ni treba prositi za drugo mnenje zdravnika, 

vendar bomo za potrditev vašega zahtevka še vedno potrebovali vaše zdravstvene evidence. 

Priprava na zdravljenje 

Ko Further prejme obvestilo, da se strinjate z izbiro bolnišnice, bo uredila termine za vaše potovanje in sprejem v bolnišnici. 

Prejeli boste preliminarno zdravniško potrdilo. Če je vaš zahtevek odobren in Program krije obolenje, vas bo Further vprašala, ali se strinjate z možnostjo zdravljenja v tujini. 

Klinike v tujini, ki so na voljo Predhodno zdravniško potrdilo je pisna odobritev zahtevka, ki ga omogoča Further. To potrdilo vključuje soglasje s kritjem 

stroškov v okviru Programa, preden se začnejo izvajati storitve v izbrani bolnišnici, in velja za vrste zdravljenja, storitve, 

potrebščine ali recepte na podlagi zahtevka. Če se boste odločili za zdravljenje v tujini, vam bo Further posredovala seznam vodilnih mednarodnih bolnišnic. 

Ta seznam običajno vsebuje vsaj 3 bolnišnice, toda glede na okoliščine bolezni lahko posebej priporoči določeno bolnišnico. 

Priporočamo, da si za primer nepredvidenih okoliščin uredite zavarovanje za potne stroške, ki jih Program ne krije. 

Further vas bo potem prosila, da izberite eno od teh bolnišnic v roku 3 mesecev. To storite, tako da izpolnite ustrezen obrazec, 

ki vam ga ponudi Further. Posredovati morate tudi, kdo bo vaš spremljevalec. 

Če Further ne prejme odgovora v roku 3 mesecev, bo morda morala ponovno oceniti vaše zdravstveno stanje in vam dati 

posodobljen seznam bolnišnic. 

Zadeve v zvezi z nego v bolnišnici: 

• Further  bo poskrbela, da bodo vaše zdravstvene evidence na voljo zdravstvenemu osebju v bolnišnici; 

Obstaja več dejavnikov v zvezi z zdravljenjem v tujini, ki jih morate upoštevati: • Further bo poskrbela, da boste ob prvem potovanju v bolnišnico ali k vašemu zdravniku imeli spremstvo, in 

vam pomagala pri ureditvi sprejema in urejanja dokumentacije ter pogojev nege v bolnišnici; 

• Finančni vpliv na zdravljenje v tujini glede na stroške bivanja v ciljni državi, stroški, ki jih Program ne 

krije (na primer stroški drugih obrokov poleg zajtrka med zdravljenjem v ambulanti, ki jih boste imeli vi in 

vaš spremljevalec) in predvideno trajanje zdravljenja; 

• Further bo bolnišnici neposredno plačala stroške zdravstvene oskrbe, ki jih krije Program. 

Zadeve v zvezi s potovanjem: 

• Nekatere stroške, ki jih polica ne krije, lahko plačate z naslova dnevnega nadomestila nege v bolnišnici, 

ki ga Program nudi; • Further bo za vas in vašega spremljevalca uredila in plačala prevoz z vašega naslova stalnega bivališča 

(in za živega darovalca, če potrebujete presaditev) na določeno letališče ali mednarodno železniško 

postajo, karto za nizkocenovni prevoz z vlakom ali letalom v mesto, v katerem se boste zdravili, in stroške 

prevoza v izbrani hotel; 

Psihološki vidiki oddaljenosti od doma in družinskih članov, jezikovne in kulturne razlike med vašo državo 

in državo, v kateri stalno prebivate med zdravljenjem; 

• Imeti morate veljaven potni list in imeti status, s katerim lahko pridobite vizum v državi, v katero nameravate 

potovati. 

• Further vam bo uredila enake pogoje za potovanje nazaj, ko zaključite zdravljenje v tujini. 

Zadeve v zvezi z nastavitvijo: 

Further vam bo nudila podporo in pomoč med postopkom pridobivanja vizuma, kar vključuje posredovanje vseh  zdravstvenih 

dokumentov, ki so potrebni za prijavo, in morebitnih dodatnih dokumentov. Further bo, če bo to mogoče, tudi v vašem imenu 

posredovala prošnjo za vizum in srpemljanje stanje. Program bo plačal administrativne stroške, ki so nastali zaradi 

pridobivanja vizuma. Further ne more zagotoviti, da bo vaš vizum odobren. 

• Further  bo za vas in za enega spremljevalca (ter živega darovalca, če potrebujete presaditev) uredila in 

plačala stroške nastanitve, medtem ko boste bivali v tujini z namenom zdravljenja; 

• Storitve v zvezi z nastanitvijo vključujejo rezervacije dveh sob ali ene sobe z dvema posteljama v hotelu 

s 3 ali 4 zvezdicami (v skladu z mednarodnimi merili) in nudenje zajtrka; 
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• Further  vam nudi tudi storitev za vsakodnevni prevoz od dodeljenega hotela do bolnišnice ali zdravnika, 

ki vas bo zdravil. Storitve prevoza obsegajo vaše obiske zdravnika v ambulanti ali obiske vašega 

spremljevalca v bolnišnici, v kateri vas zdravijo; 

Izbira hotela bo odvisna od razpoložljivosti in bližine bolnišnice ali lečečega zdravnika v radiju 10-ih 

kilometrov. 

Pred vašo vrnitvijo domov se bo Further  z vami pogovorila o vseh podrobnostih iz naslova ugodnosti, ki vam pripadajo med 

zdravljenjem, da boste tako seznanjeni z vsemi omejitvami. 

 

Ko ste po vrnitvi v vašo državo stalnega prebivališča uvedli načrt zdravil, vam bodo povrnjeni stroški, nastali po tem načrtu. 

Further  vam bo zagotovila obrazec za povračilo, ki ga boste poslali z ustreznimi računi in recepti kupljenih zdravil. Further bo nato 

v roku 10 delovnih dni povrnil sredstva neposredno na vaš račun. 

• 

Zajtrk bo vključen v hotelsko nastanitev, vendar ostali obroki in stroški, kot je pranje perila, niso zajeti, če pa ste upravičeni do 

dnevnega nadomestila za hospitalizacijo, lahko to uporabite za plačilo takih stroškov. 

Further bo razumno ocenila trajanje zdravljenja na podlagi izkušenj v podobnih primerih pripravila stroške 

nastanitve. Ti bodo po potrebi prilagojeni v skladu s potekom zdravljenja. 

Med vašim zdravljenjem v tujini 

Seznam ugodnosti 
Med zdravljenjem v tujini boste še naprej neposredno komunicirali z Further  prek vodje vašega  primera. 

Če boste imeli kakršna koli vprašanja v zvezi z razvojem zdravljenja ali kakšno drugo vprašanje v zvezi z vašim zahtevkom, se 

boste lahko obrnilina Further. 

Further  bo lahko tudi nudila prevajalske storitve zdravstva, medtem ko ste hospitalizirani ali pod skrbjo zdravstvenega delavca 

v tujini, če menite, da potrebujete to storitev. 

Po vrnitvi domov 

Po vrnitvi bo Further  zagotovila izčrpno poročilo v zvezi z vašim zdravljenjem v tujini in opisan načrt za nadaljevanje vašega 

zdravljenja doma. Further bo zagotovila prevod in se vključevala v nadaljnjo obravnavo  vašega zdravljenja doma. 

Obstajajo lahko okoliščine, zaradi katerih boste morali znova odpotovati v tujino zaradi spremljanja ali opazovanja vašega 

stanja in zdravljenja z mednarodnim zdravnikom. Further bo tudi  to uredila za vas. Tudi slenje stroške nastanitve in krije ta 

program (medtem ko ste še vedno aktivni zavarovanec). 

Po zdravljenju v tujini bo Further  predlagala načrt zdravil za nadaljevanje zdravljenja. V tem programu je zagotovljena ugodnost za 

kritje stroškov zdravil. Za to ugodnost, ki jo je treba plačati v okviru programa, morate biti sposobni prejemati recepte za zdravila 

od vaših lečečih zdravnikov doma. 

STRAN 8 

Meja zavarovanega zneska na zavarovanca/leto police 500.000 evrov 
 

Meja za celotno življenjsko dobo 1.000.000 evrov 
 

Stroški zdravil 50.000 evrov v življenjski dobi police 
 

Dnevno nadomestilo za hospitalizacijo 100 evrov, omejeno na 60 dni po zahtevi 
 

Potovanje in nastanitev Stroški so vključeni v meje letnega 

zavarovanega zneska in meje zavarovanega 

zneska v življenjski dobi 
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