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Međunarodni program zdravstvene zaštite

Najčešća pitanja

Odricanje od odgovornosti - Za detaljnije informacije o Međunarodnom programu zdravstvene zaštite pogledajte 
Priručnik. Kako biste doznali više o tome je li bolest pokrivena Programom, kliknite ovdje.

Koja je razlika između Međunarodnog programa zdravstvene zaštite i drugih vrsta 
osiguranja (zdravstveno osiguranje, životno osiguranje, osiguranje od kritičnih bolesti)?

Međunarodni program zdravstvene zaštite (Program) nudi pristup specijalistima i liječenjima u medicinskim 
centrima izvan vaše zemlje prebivališta/zaposlenja.
Further se brine za sve što je Osiguranom članu potrebno za liječenje izvan zemlje prebivališta/zaposlenja, što obično 
uključuje: traženje najboljeg specijalista i medicinske ustanove, ugovaranje medicinskih posjeta; koordinaciju 
putne logistike poput prijevoza i smještaja; te rješavanja računa izravno s medicinskom ustanovom.

Zašto bi Osiguranom članu trebala polica Međunarodnog programa zdravstvene zaštite?

Liječenje za pokrivene bolesti i medicinske procedure pokrivene ovom Policom mogu biti jako skupi ako 
Osiguranom članu treba liječenje u najboljoj specijalističkoj/međunarodnoj zdravstvenoj ustanovi izvan zemlje 
prebivališta/zaposlenja.
U slučaju da Osiguranom članu treba liječenje neke od pokrivenih bolesti ili neki od medicinskih postupaka, on/
ona mogu razmatrati samo opcije u okviru svog ekonomskog dometa. Ova Polica proširuje taj domet na najbolju 
međunarodnu medicinsku njegu i liječenje.

Koja je vrijednost programa za zaposlenike?

Glavna vrijednost ovog Programa je pristup najboljoj međunarodnoj medicinskoj njezi i liječenju u slučaju teške 
bolesti, te osiguravanje da su svi operativni troškovi, putni troškovi i džeparac pokriveni unaprijed za vas i vašu 
pratnju.

Tko se može uključiti u Program?

Svi zaposlenici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme koji su zaposleni u međunarodnim podružnicama grupe 
Intesa Sanpaolo uključeni su u ovaj Program.

Kako je moguće da specijalist da drugo medicinsko mišljenje bez da vidi pacijenta?

Medicinske informacije i rezultati pretraga se analiziraju prema zahtjevu medicinskog tima Programa, čiji je 
posao potvrditi da su oni relevantni i dovoljno detaljni kako bi ih specijalist mogao analizirati bez potrebe da vidi 
Osiguranog člana. 
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Ako je moj specijalist u inozemstvu, kako ćemo komunicirati?

Osigurani član ne mora izravno komunicirati s međunarodnim specijalistom. Program se brine za sve što je 
potrebno za ovaj proces drugog medicinskog mišljenja.
Upravitelj slučaja zadužen za slučaj će biti glavna točka kontakta za Osiguranog člana. On ili ona će vam objasniti 
različite korake u procesu, kao i nalaze izvješća Best Doctors® InterConsultation®, prevedenog na vaš jezik. 

Koliko će vremena Programu trebati da pacijentu da drugo medicinsko mišljenje? 

Maksimalno vrijeme odgovora za procjenu dostupnih medicinskih informacija i isporuke drugog mišljenja stručnja-
ka je 10-15 radnih dana nakon osiguranog člana.

Kako će programski tim odabrati najprikladnijeg specijalista za analizu svakog slučaja?

Ovaj Program radi s bazom podataka sa više od 50,000 međunarodnih stručnjaka, koje su njihovi kolege ocijenili 
kao najbolje u njihovoj specijalnosti. Detaljna analiza dostupnih medicinskih informacija im omogućava da utvrde 
najprikladnijeg specijalista za svaki slučaj, u skladu s njegovom/njezinom stručnošću i profesionalnim iskustvom. 

Stručnjaci se biraju putem metodologije trajne nominacije kolega koja tvrtki Best Doctors omogućuje izgradnju 
uvažene i jedinstvene mreže specijalista koji su međunarodno prepoznati kao najbolji u svom polju.

Hoće li Osigurani član tijekom procesa InterConsultation® imati konzultacije s 
međunarodnim specijalistom licem u lice?

Proces InterConsultation® ne uključuje konzultacije licem u lice s preporučenim specijalistom prije početka liječenja. 
Iskustvo tvrtke Further s rješenjima tvrtke Best Doctors je najbolje jamstvo kad je riječ o odabiru najprikladnijeg 
specijalista za svaki slučaj.

Kako se de inira najbolja opcija liječenja u inozemstvu?

Veliko iskustvo tvrtke Further kao pružatelja medicinskih usluga im omogućava da identificiraju najbolje 
međunarod-ne specijaliste i medicinske ustanove. Further će ponuditi najmanje 3 opcije za liječenje koje preporuči 
međunarodni stručnjak, te vam pomoći odabrati najprikladnije.

Ako je Osiguranom članu dijagnosticirana teška bolest, kako će on ili ona znati koja je 
opcija liječenja u inozemstvu najbolja?

Kad se Osigurani član suočen s teškom bolešću obrati našem pozivnom centru, prvi je korak InterConsultation®, 
usluga drugog stručnog medicinskog mišljenja koju pruža Program.
Međunarodni stručnjak odabran za pregled i potvrdu dijagnoze će preporučiti najprikladnije liječenje.
Further tad Osiguranom članu nudi razne međunarodne ustanove izvan zemlje prebivališta/zaposlenja koje se 
smatraju najboljim opcijama za preporučeno liječenje.
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Ako je specijalist u zemlji prebivališta/zaposlenja Osiguranog člana, hoće li se on/ona 
moći liječiti lokalno? 

Ne, Program ekskluzivno pokriva liječenje izvan zemlje prebivališta/zaposlenja.

Jesu li osigurani iznosi dovoljni za liječenje u inozemstvu?

Ovo je osiguranje dizajnirano za liječenje u prestižnim međunarodnim ustanovama, bez žrtvovanja kvalitete. Iznosi 
se temelje na bogatom iskustvu tvrtke Further kao pružatelja medicinskih usluga i stručnosti u sektoru osiguranja.

Što ako je za putovanje u drugu zemlju potrebna viza, hoće li Further pružiti podršku?

Da, Upravitelj slučaja će usmjeriti Osiguranog člana prema organizaciji koja vam može pružiti svu pomoć potrebnu 
za pribavljanje vize. Program će pokriti nastale troškove. U slučaju da nije moguće dobiti vizu za neko odredište, 
ponudit će se alternativne opcije za liječenje.

Što će se dogoditi ako je potrebna kontrola ili dodatno liječenje?

Kontrole i dodatna liječenja se mogu organizirati, pod uvjetom da je liječenje pokriveno Programom i da je unutar 
utvrđenih granica:

• 500,000 EURA / osiguranja po Osiguranom članu; i
• 1,000,000 EURA / životno ograničenje (pod uvjetom da se polica obnovi).

Nema ograničenja u broju primljenih tretmana liječenja, niti u broju dana provedenih u bolnici.

U slučaju presađivanja organa, može li Međunarodni program zdravstvene zaštite 
utjecati na prioritete na listi čekanja primatelja organa za svoje pacijente?

Treba uzeti u obzir kako su samo presađivanja od živih donora pokrivena Policom. 

Kad je riječ o presađivanju koštane srži, postoji svjetska baza podataka mogućih donora.

U slučaju presađivanja bubrega, plućnog krila ili dijela jetara ili gušterače, najvjerojatniji scenarij upućuje na 
donora koji je u bliskom srodstvu s primateljem organa, zbog poželjne genetske i histološke kompatibilnosti koja 
povećava vjerojatnost prihvaćanja organa.

U svakom će slučaju Upravitelj slučaja pomoći u procesu testiranja i istraživanja mogućih donora.
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Zašto presađivanja od preminulih donora nisu pokrivena ovim Programom?

Postoji vrlo dobar razlog za ovo ograničenje. Privatno nuđenje organa preminulih donora je u Europi uglavnom 
zabranjeno i može se obavljati isključivo kroz sustav javnog zdravstva, dok u SAD-u preminuli mora biti rezident 
najmanje dvije godine, uz uvjet neposredne dostupnosti primatelja. Uzevši u obzir ove okolnosti, nije moguće 
pružiti vam punu pokrivenost  ovom policom.

Jesu li proteze pokrivene?

Sve vrste proteza ili ortopedskih uređaja, korzeta, zavoja, štaka, umjetnih udova ili organa, perika (čak i ako je 
njihova uporaba nužna tijekom liječenja kemoterapijom), ortopedske obuće, podupirača i druge slične opreme ili 
predmeta, nisu pokrivene ovim Programom.

Imajte na umu kako su prsne proteze, kao rezultat mastektomije, odnosno protetski srčani zalisci zapravo 
pokriveni Policom, ali samo ako su nužni kao rezultat operacije dogovorene i plaćene pod ovom Policom.

Što se u ovom Programu smatra protetikom?

Definicija protetike,, prema uvjetima naše Police, se odnosi na sve uređaje koji zamjenjuju neki organ ili njegov 
dio, odnosno cijelu ili djelomičnu funkciju neoperabilnog ili neispravnog dijela tijela.

Smatraju li se koštani umeci, odnosno umeci kože/mišića ili tkiva protetikom?

Ne, oni se ne mogu smatrati protetikom temeljem naše odobrene definicije i neće biti pokriveni ovom Policom..

U slučaju potrebe za operacijom zamjene srčanog zaliska, je li trošak protetike srčanog 
zaliska pokriven?

Da. Općenito je pravilo da troškovi protetike nisu pokriveni ovom Policom, no protetika srčanog zaliska je 
pokrivena u medicinskim postupcima za zamjenu srčanog zaliska navedenim u uvjetima Police.
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Nakon liječenja izvan zemlje prebivališta/zaposlenja, je li trošak farmaceutskih proizvoda 
i lijekova potrebnih u naknadnoj njezi ili postoperativnom liječenju bolesti pokriven, 
ukoliko su kupljeni u zemlji prebivališta/zaposlenja?

Da, lijekovi kupljeni u zemlji prebivališta/zaposlenja koje je putem Further preporučio/la međunarodni liječnik 
(liječnici) koji je liječio/la člana, a koji su preporučeni kao nužni za nastavak liječenja pokriveni su do granice od 
50,000 Eura po Osiguranom članu. 

U slučaju potrebe za prethodnim pregledom ili konzultacija s liječnikom čije je obavljanje 
zatraženo u svrhu  odobrenog postupka ili operacije, jesu li navedeni pregledi i 
konzultacije također pokriveni?

Da, pod uvjetom da je Osiguravateljska tvrtka pravilno obaviještena o njima, te da su odobreni i zabilježeni u 
skladu s preliminarnim medicinskim certifikatom kojeg izdaje Further tijekom procesa obrade zahtjeva.

Što ako Osiguranog člana treba liječiti više puta u godini radi iste ili drugačije pokrivene 
bolesti? Jesu li ova uzastopna liječenja pokrivena?

Da. Godišnje ograničenje pokrića se izračunava na temelju „godina osiguranja“, računajući od dana stupanja 
police na snagu, a ne na temelju financijske ili kalendarske godine.

U okviru godišnjih ograničenja ove Police nije važno jesu li medicinski troškovi vezani za istu ili drugu pokrivenu 
bolest ili medicinski postupak, pod uvjetom da su ti tretmani odobreni i zabilježeni u skladu sa preliminarnim 
medicinskim certifikatom.

Ako Osigurani član ne može putovati izvan zemlje prebivališta/zaposlenja zbog svog 
zdravstvenog stanja, a tu činjenicu potvrdi Further, postoje li druge opcije liječenja 
pokrivene ovim Programom?

Ne. Ako Osigurani član ne može putovati izvan zemlje prebivališta/zaposlenja radi liječenja, neće moći iskoristiti 
naknade iz Programa.

Ukoliko dođe do komplikacije (koja nije pokrivena Programom) tijekom operacije (kao 
dijela pokrivenog liječenja) za koju se potrebno hitno pobrinuti putem medicinskog 
postupka koji nije pokriven ovom policom, hoće li taj postupak biti pokriven?

Ukoliko tijekom operacije za pokrivenu bolest ili medicinski postupak dođe do komplikacije koju je potrebno 
medicinski hitno otkloniti, oni će se smatrati dijelom inicijalnog medicinskog postupka, pa će time biti pokriveni 
ovom Policom.
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Hoće li netko pomoći Osiguranom članu s prijevodom dok se liječi u inozemstvu?

Da, Program će pružiti podršku za medicinski prijevod dok ste u bolnici. No, nećemo osigurati prevoditelja, 
odnosno prijevod za potrebe koje nisu medicinske.

Ima li kakvih ograničenja glede osobe koju pacijent može odabrati kao pratnju?

Ne. Ipak, preporučljivo je odabrati osobu koja je u mogućnosti donositi odluke u ime Osiguranog člana koji se liječi 
u slučaju da težak razvoj liječenja ne dopušta Osiguranom članu da za sebe donosi takve odluke.

U slučaju da Osigurani član treba presađivanje, hoće li troškovi puta i smještaja biti 
pokriveni i donoru?

Da, u slučaju da Osigurani član treba presađivanje, troškovi za put i smještaj će biti pokriveni i za donora. Imajte 
na umu kako će se troškovi puta i smještaja za Osiguranog člana, pratnju i donora pokriti, ali iz ukupnog iznosa 
osiguranog ograničenja Police.
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