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1 Dobro došli u Međunarodni program zdravstvene zaštite 

Ovaj Međunarodni program zdravstvene zaštite je organizirao vaš poslodavac. 

Ovaj priručnik objašnjava koje benefite ostvarujete u okviru Međunarodnog programa zdravstvene zaštite. Imat ćete pravo na 

pokriće dok ste zaposleni u PBZ, PBZ Card, PBZ Leasing, PBZ NEKRETNINE., PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA a vaš je radni 

odnos aktivan. Ovom je priručniku priložen Raspored naknada koji navodi ograničenja osiguranih iznosa. 

Međunarodni program zdravstvene zaštite je program za zaštitu zdravlja koji vam nudi sljedeće: 

• Pristup drugom stručnom medicinskom mišljenju;

• Pokriće svih medicinskih i putnih troškova, kao i troškova smještaja, te druge naknade dok se liječite od

specifične teške bolesti u vodećim međunarodnim bolnicama izvan svoje zemlje prebivališta;

• Naknadu medicinskih troškova po povratku kući.

Međunarodni program zdravstvene zaštite nije program koji isplaćuje ukupni iznos nakon dijagnoze, nego nudi pokriće 

troškova liječenja, uključujući putovanje i smještaj, do osiguranog iznosa i pojedinačnih ograničenih iznosa navedenih u 

rasporedu naknada. 

Priručnik nudi sažetak o tome kako pristupiti usluzi drugog medicinskog mišljenja i kako podnijeti zahtjev u okviru ovog 

Programa. 

Usluge iz ovog Programa se pružaju u suradnji sa: 

Best Doctors: tvrtka odgovorna za drugo mišljenje je poznata i kao InterConsultation®. 

Further Underwriting International, SLA (Further): tvrtke odgovorne za medicinske i ne-medicinske osobne usluge za organizaciju 

liječenja u inozemstvu. 
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2 Što vaš Međunarodni program zdravstvene zaštite pokriva 

Usluga drugog stručnog medicinskog mišljenja 

Usluga Best Doctors InterConsultation® vam omogućava pristup savjetima i informacijama vodećih međunarodnih 

specijalista. 

Središte tvrtke Best Doctors je baza podataka s više od 50,000 stručnjaka, vodećih svjetskih specijalista. Best Doctors 

koristi metodologiju nominacije kolega koja im omogućuje izgradnju uvažene i jedinstvene mreže specijalista koji su 

međunarodno prepoznati kao najbolji u svom polju. 

Kao dio ove usluge, Best Doctors će prikupiti vašu medicinsku dokumentaciju i dijagnostičke pretrage, te ih poslati 

odabranim specijalistima na pregled. Odabrani specijalisti će vam dati jasno stručno izvješće koje potvrđuje vašu dijagnozu i 

plan liječenja. Kroz proces će vam pomagati dodijeljeni Upravitelj slučaja. Ovu uslugu možete zatražiti u svakom trenutku. 

Liječenje u inozemstvu 

Možete odabrati liječenje izvan zemlje svog prebivališta, kad je riječ o sljedećim pokrivenim bolestima i medicinskim 

postupcima: 

Liječenje raka 

Liječenje: 

1. Malignih tumora uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog limfoma),

karakterizira ga nekontrolirani rast i širenje malignih stanica i invazija tkiva;

2. Svaki in-situ rak ograničen na epitel u kojem je nastao i koji nije napao

vezivno ili okolno tkivo;

3. Svaku pred-kancerogenu promjenu stanica koja se citološki ili histološki klasificira kao

displazija visokog stupnja ili teška displazija.

Operaciju ugradnje premosnice za srčanu arteriju 

Podvrgavanje operaciji prema savjetu konzultanta kardiologa, kako bi se ispravilo suženje ili blokada jedne ili više 

koronarnih arterija pomoću premosnica. 

Zamjenu ili popravak srčanog zaliska 

Podvrgavanje operaciji prema savjetu konzultanta kardiologa, radi zamjene jednog ili više srčanih zalistaka. 
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Neuro-operaciju 

Značenje: 

• Svaka kirurška intervencija na mozgu i drugim intrakranijalnim strukturama;

• Liječenje benignih tumora na leđnoj moždini.

Presađivanje organa od živog donora 

Podrazumijeva kirurško presađivanje u kojem Osiguranik prima bubreg, dio jetara, plućno krilo ili dio gušterače od drugog 

živućeg kompatibilnog donora. 

Presađivanje koštane srži 

Podrazumijeva presađivanje koštane srži (BMT) ili presađivanje perifernih matičnih stanica (PBSCT) stanica koštane srži 

Osiguraniku porijeklom od: 

• Osiguranika (autologno presađivanje koštane srži); ili

• Od živućeg kompatibilnog donora (alogeno presađivanje koštane srži).

Ovaj će Program podmiriti: 

• Troškove hospitalizacije i usluga, uključujući operaciju, posjete ili konzultacije liječnika, analize i

medijalne testove, transfuzije, lijekove (uključujući do 30 dana nakon napuštanja bolnice u inozemstvu,

te njihove kupnje nakon povratka u zemlju prebivališta), prijevoz zračnim hitnim prijevozom ukoliko

je medicinski potreban;

• Putne troškove i troškove smještaja za osiguranika i jednog pratitelja, te donora (u slučaju presađivanja);

• Troškove povratka u zemlju za osiguranika i donora (u slučaju presađivanja) u slučaju smrti tijekom

liječenja u inozemstvu;

• Troškove liječenja (naknada za lijekove) potrebnih za nastavak liječenja nakon povratka u zemlju prebivališta.

Ovaj Program neće podmiriti: 

• Medicinski tretman unutar zemlje prebivališta (uz iznimku naknade za lijekove);

• Naknadu troškova za lijekove koje nisu odobrili Further i osiguravajuća tvrtka. 
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3 Što vaš Međunarodni program zdravstvene zaštite ne pokriva 

Usluga drugog stručnog medicinskog mišljenja 

Možete dobiti drugo medicinsko mišljenje od najboljih liječnika čak i ako medicinsko stanje nije pokriveno prema gornjem 

odjeljku 2 „Liječenje u inozemstvu“, no usluga nije dostupna za stanja povezana s mentalnim zdravljem, akutna stanja (kad se 

simptomi stanja pojavljuju i mijenjaju ili pogoršavaju brzo), manje kronične bolesti, stomatološke probleme, odnosno ako ste u 

vrijeme podnošenja zahtjeva hospitalizirani. 

Liječenje u inozemstvu 

Postoji niz stanja, liječenja i troškova koji nisu pokriveni. Ovo su neki od njih: 

Isključene bolesti ili medicinski postupci 

• Neke vrste raka. Program pokriva maligni melanom, najagresivniji

i po život opasan oblik raka kože, no drugi su oblici raka kože isključeni;

• Neke vrste presađivanja (poput onih koje su moguće zbog kupnje organa).

Medicinske iznimke 

• Bolesti povezane s AIDS-om ili nastale dok je osigurana osoba HIV pozitivna ili pati od AIDS-a;

• Eksperimentalna liječenja ili alternativnu medicinu;

• Usluge kućne njege i njege u stambenim ili staračkim domovima;

• Medicinsku njegu za demenciju ili gubitak mentalne funkcije.

Isključeni troškovi 

• Protetika (poput umjetnog uda ili staklenog oka), osim za srčane zaliske

i grudne implantate nakon mastektomije;

• Ortopedski uređaji, poput proteza za vrat i stezaljki;

• Kupnja invalidskih kolica, posebnih kreveta i druge medicinske opreme;

• Trošak telefonskih poziva.
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4 Podnošenje zahtjeva Međunarodnom programu zdravstvene zaštite 

Usluga drugog stručnog medicinskog mišljenja 

Kako biste zatražili drugo medicinsko mišljenje ili podnijeli zahtjev sukladno ovom Programu, potrebno je nazvati službu za 

korisnike na 0800-988 996 ili poslati poruku e-pošte na ispclaim@wegofurther.com. Kad ste stupili u kontakt i kad je zahtjev za 

uslugom drugog medicinskog mišljenja odobren, dobit ćete paket s informacijama. Ovaj će vam paket detaljno objasniti što je 

usluga uključivala i koje odjeljke trebate popuniti, uključujući potpisivanje odgovarajućih obrazaca za ovlaštenje. Vaš će vam 

dodijeljeni Upravitelj slučaja pomoći, a vaš će se zahtjev obrađivati na povjerljiv način. 

Informacije koje će se od vas tražiti će uključivati nazive bolnica i imena liječnika koje ste posjetili, informacije o vašem 

medicinskom stanju, te vašu povijest bolesti. Također ćete morati dati i potpisani pristanak (u nekim slučajevima će biti potrebna 

i punomoć) kako bi se od vašeg sadašnjeg liječnika ili pružatelja zdravstvene skrbi mogla zatražiti vaša medicinska 

dokumentacija. 

Izborno možete i izravno dostaviti svoju medicinsku dokumentaciju. 

Tako će u konačnici usluga drugog medicinskog mišljenja zahtijevati: 

• Potpisanu prijavu Osiguranika (ili zakonskog zastupnika) s odobrenjem davanja medicinske

dokumentacije od strane trenutnog liječnika;

• Kopiju dokumenta koji identificira Osiguranika. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

Putovnicu

Rodni list

• Relevantna medicinska dokumentacija/povijest bolesti koja se uzima na pregled, uz medicinsku izjavu

koju izdaje nadležna medicinska ustanova s konačnom dijagnozom i opisom provedenog liječenja (ako ga

je bilo);

• Sve relevantne kopije rezultata laboratorijskih, kliničkih, histoloških i drugih pretraga, ovjerenih od strane

nadležne medicinske ustanove.

Dodatna dokumentacija s medicinskog stajališta može se zatražiti po potrebi. 

Kad zaprimimo vašu medicinsku dokumentaciju, vaš će se slučaj proslijediti međunarodnom stručnjaku kojeg su drugi liječnici 

odabrali kao „najboljeg“, kako bi odgovorio na vaša pitanja. 

Međunarodni stručnjak će dati stručno izvješće koje će sadržavati procjenu vaše dijagnoze i odgovore na vaša pitanja. Ovo 

izvješće će se isporučiti zajedno s prijevodom na vaš lokalni jezik. 

Ovisno o medicinskim okolnostima slučaja, bit će vam dana pomoć u isporuci izvješća vašem liječniku, kako bi se nalazi 

stručnjaka mogli uzeti u obzir u planu vašeg liječenja. 

mailto:ispclaim@bduinternational.com
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Liječenje u inozemstvu 

Ako je vaš zahtjev traženje liječenja za pokrivenu bolest ili medicinski postupak, od vas će se tražiti da prilikom podnošenja 

zahtjeva za drugo medicinsko mišljenje slijedite gore objašnjeni postupak. Nema potrebe za traženjem drugog medicinskog 

mišljenja ako razmišljate o liječenju u inozemstvu, ali će se vaša medicinska dokumentacija ipak prikupiti il i dati kako bi se 

potvrdilo da je vaš zahtjev osnovan. 

Ako je vaš zahtjev valjan, a stanje pokriveno Programom, Further će od vas tražiti da potvrdite želite li razmotriti opciju liječenja

u inozemstvu.

Opcije za klinike izvan zemlje 

U slučaju da se odlučite liječiti u inozemstvu, Further će vam ponuditi popis vodećih međunarodnih bolnica. 

Ovaj će popis sadržavati najmanje 3 bolnice, no ovisno o medicinskoj prirodi slučaja, jedna bi bolnica mogla biti osobito 

preporučena. 

Tad će se od vas tražiti da tvrtki Further potvrdite svoj odabir jedne od ovih bolnica u roku od 3 mjeseca. To ćete učiniti

popunjavanjem odgovarajućeg obrasca kojeg će vam Further dostaviti. Također ćete morati naznačiti tko će vam biti pratnja. 

Ako Further ne primi odgovor u roku od 3 mjeseca, možda će biti potrebno ponovno procijeniti status vašeg medicinskog stanja

i dati vam ažurirani popis bolnica. 

Postoji niz stavki povezanih s liječenjem u inozemstvu koje trebate imati na umu: 

• Financijski utjecaj liječenja u inozemstvu, temelji se na troškovima života u odredišnoj zemlji, troškovima

koji nisu pokriveni ovim Programom (primjerice, troškovi za hranu tijekom liječenja vanjskih pacijenata,

osim doručka, za vas i vašu pratnju) i očekivanog trajanja liječenja;

• Neki od troškova koji nisu pokriveni mogu se isplatiti putem naknade za dnevnu hospitalizaciju

koju Program nudi;

Psihološki aspekt udaljenosti od doma ili članova obitelji, te kulturološke i jezične razlike u odnosu na vašu 

zemlju prebivališta; 

• Morate imati valjanu putovnicu i biti u mogućnosti dobiti vizu za odredišnu zemlju koja

se razmatra.

Glede prijave za vizu, Further će vam pružiti podršku i pomoć tijekom procesa, uključujući davanje relevantne medicinske

dokumentacije potrebne za prijavu, kao i druge potrebne popratne dokumentacije. Further će, kad je to moguće, predati zahtjev

za vizom u vaše ime i pratiti tijek procesa. Program će platiti administrativne troškove nastale kao rezultat procesa prijave  za 

vizu. Further ne može jamčiti koliko će postupak prijave za vizu biti uspješan.. 
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Po potrebi će Further organizirati podršku za proces prijave za vizu, kao i druge potrebne usluge pomoći, poput zakazivanja 
sastanaka u odgovarajućem konzulatu ili ambasadi. 

Priprema za liječenje 

Kad Further primi vašu potvrdu o izboru bolnice, dogovorit će se datumi za vaše putovanje i hospitalizaciju, te ćete dobiti Pre li -
minarni medicinski certifikat. 

Preliminarni medicinski certifikat je pismeno odobrenje zahtjeva kojeg izdaje Further. Ovaj Certifikat uključuje potvrdu pokrića 
prema ovom Programu prije izvršenih usluga u navedenoj bolnici, za sva liječenja, usluge, sredstva ili recepte povezane sa 

Zahtjevom. 

Trebali biste razmisliti o kupnji putnog osiguranja kako biste pokrili nepredvidive okolnosti koje nisu pokrivene ovim progra- mom. 

Glede organiziranja hospitalizacije: 

• Further će urediti da vaša medicinska dokumentacija bude dostupna osoblju bolnice; 

• Further će urediti pratnju na vašem prvom putovanju u bolnicu ili kod liječnika, te vam pomoći tijekom prijema

i rješavanja papirologije, te hospitalizacije;

• Further će platiti troškove medicinskog liječenja pokrivenog prema ovom Programu izravno bolnici. 

Glede organiziranja putovanja: 

• Further će organizirati i platiti prijevoz s vaše trajne adrese za vas i vašu pratnju (plus živi donor u slučaju

presađivanja), u odredišnu zračnu luku ili postaju međunarodne željeznice, kartu za ekonomsku klasu ili

zrakoplovnu kartu u grad u kojem će se obaviti liječenje, te prijevoz u odredišni hotel;

• Further će  organizirati isto prilikom vašeg povratka nakon dovršetka liječenja u inozemstvu.

Glede organiziranja smještaja: 

• Further će organizirati i platiti smještaj za vas i jednu osobu u pratnji (plus živi donor u slučaju presađivanja)

dok ste u inozemstvu u svrhu liječenja;

• Troškovi smještaja će uključivati rezervaciju dvokrevetne sobe u hotelu s 3 ili 4 zvjezdice (u skladu s

međunarodnim standardima), uključujući doručak;



Međunarodni program zdravstvene zaštite 

STRANICA 8

• Further će vam osigurati i svakodnevni prijevoz od hotela do bolnice ili liječnika koji vas liječi, te natrag. Ova

usluga prijevoza će omogućiti vaše posjete liječniku u svojstvu vanjskog pacijenta, odnosno posjete vašeg

pratitelja ako ste vi u bolnici dok se liječite;

• Odabir hotela će ovisiti o dostupnosti i temeljit će se na blizini bolnice ili liječnika na udaljenosti od 10

kilometara.

Doručak će biti uključen u vaš smještaj, no ostali obroci i troškovi poput pranja rublja nisu pokriveni, no ako imate pravo na 

naknadu za dnevnu hospitalizaciju, njome možete pokriti takve troškove. 

Further će procijeniti trajanje liječenja na temelju iskustva iz sličnih slučajeva, pa će u skladu s time organizirati i vaš smještaj. To

će se prilagođavati po potrebi u skladu s razvojem liječenja. 

Vrijeme provedeno na liječenju u inozemstvu 

Dok se liječite u inozemstvu, i dalje ćete biti u kontaktu s tvrtkom Further preko svog Upravitelja slučaja. 

Možete kontaktirati Further ako imate bilo kakvih pitanja glede razvoja liječenja ili drugih pitanja u svezi svog zahtjeva. 

Further će vam također pružiti uslugu medicinskog prevoditelja dok ste hospitalizirani ili pod skrbi medicinskog djelatnika u

inozemstvu, ako smatrate da vam treba ova usluga. 

Povratak u zemlju prebivališta 

Nakon povratka će se Further pobrinuti da dobijete detaljno izvješće glede svog liječenja u inozemstvu, te osmišljen plan za

nastavak liječenja u vašoj zemlji. Further će ih za vas prevesti, te s vama raspraviti svaki korak o nastavku njege u vašoj zemlji. 

Mogu se pojaviti okolnosti koje će zahtijevati da ponovno putujete u inozemstvo radi kontrole ili nadzora vašeg stanja i liječenja 

kod međunarodnog liječnika, a Further će za vas i to urediti. Ovi su aranžmani i troškovi također pokriveni ovim Programom (dok

ste aktivno osigurani član). 

Nakon liječenja u inozemstvu, Further će predložiti plan lijekova za nastavak liječenja. U ovom Programu postoji medicinska

naknada posebno dizajnirana za pokrivanje troškova za tako kupljene lijekove. Kako bi se ova naknada mogla isplatiti prema 

ovom Programu, morate biti u mogućnosti primati recepte za lijekove od liječnika koji vas liječi u zemlji prebivališta. 
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Further će s vama raspraviti pojedinosti medicinske naknade prije nego se vratite u svoju zemlju prebivališta, kako biste bili 
svjesni ovih ograničenja. 

Kad pokrenete svoj plan liječenja preporučenim lijekovima po povratku u svoju zemlju prebivališta, troškovi nastali zbog praćenja 

tog plana će vam se nadoknaditi. 

Further će vam dati obrazac za nadoknadu kojeg ćete predati zajedno s relevantnim računima i receptima za kupljene lijekove. 
Further će taj iznos isplatiti izravno na vaš račun u roku od 10 radnih dan a.

Raspored naknada 

Ograničenje osiguranih iznosa po osiguranoj godini/polici 500.000 Eura 

Ograničenje ukupnog trajanja za osiguranika 1.000.000 Eura 

Troškovi lijekova 50.000 tijekom trajanja police 

Naknada za dnevnu hospitalizaciju 100 eura ograničeno na 60 dana po 

Zahtjevu 

Putovanje i smještaj Troškovi su uključeni u okviru iznosa ukupnog i 

godišnjeg ograničenja tijekom trajanja Police 



www.internationalhealthcareprogramme.com 

http://www.internationalhealthcareprogramme.com/



