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Pravilna odločitev za
vaše zdravje
V programu MERKUR ZDRAVJE smo na edinstven način združili različna zavarovalna kritja s področja zdravstvenih
zavarovanj.

Skrb za zdravje

S sklenitvijo zavarovanj iz programa MERKUR ZDRAVJE
boste lažje premagali trenutke, na poti do povrnitve
zdravja.

S skupnimi močmi za vaše
zdravje

Naredimo nekaj dobrega za zdravje. Skupaj. Zdaj. Merkur
zavarovalnica je skladno s svojo novo poslovno filozofijo zdravega načina življenja razvila program »fit4life«, ki
temelji na aktivnem sodelovanju z najrazličnejšimi ponudniki storitev, povezanih z zdravim življenjskim slogom: s
fitnes centri, spa centri, hoteli, termami, z zdravstvenimi
institucijami, s trgovinskimi partnerji in podobno. Vsak
zavarovanec Merkur zavarovalnice lahko tako kvalitetno
(in ceneje) poskrbi za svoje zdravje.

Izbirate sami ...

Odločitev glede izbora produktov v sklopu programa
MERKUR ZDRAVJE je prepuščena vam.
Lahko sklenete zavarovanje sledečih produktov:
• Zdravstveno zavarovanje za primer nastanka dveh določenih hudih bolezni – Merkur Bolezni
• Zdravstveno zavarovanje za primer določenih operacij –
Merkur Operacije
• Zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov v specialističnih ambulantah
• Zdravstveno zavarovanje za izplačilo v primeru daljše
bolniške odsotnosti z dela
Komu je zavarovanje namenjeno?
Produkti iz ponudbe MERKUR ZDRAVJE so namenjeni
zdravim osebam, ki se zavedajo stroškov povezanih z izgubo zdravja oziroma pravočasnim začetkom zdravljenja.
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Zdravstveno zavarovanje
za primer nastanka dveh
določenih hudih bolezni –
Merkur Bolezni
Kdo lahko sklene
zavarovanje? Trajanje
zavarovanja?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 14 in 60 letom starosti. Zavarovanje lahko sklenete za zavarovalno dobo od
5 do 25 let.

Možnost izbire zavarovalne
vsote zavarovanja

Sklenitev zavarovanja je možna za zavarovalne vsote od
10.000 EUR naprej.

Pregled značilnosti produkta
Merkur Bolezni

• Ponuja zavarovalno kritje za primer nastanka 40 hudih
bolezni, ki so razdeljene v pet skupin.
• V primeru obolenja za eno od hudih bolezni, se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota; zavarovanje ostane v veljavi, premija pa se neha plačevati.
• V primeru obolenja za drugo hudo boleznijo, ki je v zavarovalnih pogojih navedena v drugi skupini kot prva
huda bolezen, se upravičencu ponovno izplača dogovorjena zavarovalna vsota in zavarovanje preneha.
• Sklenete lahko tudi zavarovanje za predinvazivno stanje raka: v primeru obolenja zavarovanca za eno od oblik predinvazivnega stanja raka, se upravičencu izplača
dogovorjena zavarovalna vsota.

40 hudih bolezni (v 5 skupinah) kritih z zavarovanjem Merkur Bolezni
Skupina A

Skupina D

1.
2.
3.

1.
2.
3.
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8.
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10.
11.

Rakasta obolenja, ki ogrožajo življenje
Transplantacija kostnega mozga
Aplastična anemija

Skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Možganska kap
Srčni infarkt
Operacija srčne zaklopke
Transplantacija celotnega srca
Operacija aorte
Bypass-operacija koronarnih arterij
Kronična odpoved ledvic
Transplantacija ledvic
Transplantacija trebušne slinavke
Izguba zmožnosti govora
Primarna pljučna hipertenzija

Skupina C
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benigni možganski tumor
Koma
Slepota
Gluhost
Izguba okončin
Hude opekline

Multipla skleroza
Alzheimerjeva bolezen in demenca v napredovanem stadiju
Parkinsonova bolezen
Paraliza (ohromelost)
Otroška paraliza (poliomielitis)
Resna bolezen, ki jo povzroči ugriz klopa
Bakterijski meningitis
Huda poškodba glave
Bolezen motoričnega nevrona
Encefalitis
Creutzfeldt – Jakobova bolezen

Skupina E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kronična respiracijska insuficienca
Transplantacija pljuč
Kronična odpoved jeter
Transplantacija jeter
Fulminantni hepatitis
Okužba z virusom HIV prek transfuzije krvi
Okužba z virusom HIV, pridobljena pri opravljanju poklica
Fulminantni ulcerozni kolitis
Sistemski lupus eritematozus
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Zdravstveno zavarovanje
za primer določenih
operacij – Merkur
Operacije
Kdo lahko sklene
zavarovanje? Trajanje
zavarovanja?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 18. in 60. letom
starosti. Zavarovanje lahko sklenete za zavarovalno dobo
od 1 do 20 let.

Možnost izbire zavarovalne
vsote zavarovanja

Sklenitev zavarovanja je možna za zavarovalne vsote
3.000, 6.000 ali 10.000 EUR.

Pregled značilnosti produkta
Merkur Operacije

• Zavarovalno kritje se nanaša na več kot 200 različnih
operacijskih posegov.
• V primeru operativnega posega se upravičencu zavarovalne pogodbe izplača 25 %, 50 % ali 100 % dogovorjene zavarovalne vsote.
• Pred sklenitvijo zavarovanja ni potrebno opraviti zdravniškega pregleda (zadostuje že izpolnitev Zdravstvenega vprašalnika).
• Celotna obveznost zavarovalnice za vse zavarovalne
primere je za posameznega zavarovanca v obdobju
enega zavarovalnega leta omejena z največ 100 % zavarovalne vsote in v celotnem zavarovalnem obdobju z
največ 400 % zavarovalne vsote.
• Ko skupna izplačila zavarovalnih dajatev dosežejo 400 %
zavarovalne vsote, zavarovanje preneha.
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Zdravstveno zavarovanje
za kritje stroškov
v specialističnih
ambulantah
Kdo lahko sklene zavarovanje? Trajanje zavarovanja?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 14 in 60 letom starosti, ki imajo sklenjeno obvezno Zdravstveno zavarovanje.
Zavarovanje lahko sklenete za zavarovalno dobo treh let.

Število kritih stroškov pri specialistu in zahtevni diagnostiki,
število kritih obiskov na fizioterapijah in psihoterapijah:
Kaj?

Kolikokrat ?

zdravniki specialisti in osnovne diagnostične preiskave
(EKG, EMG, RTG, UZ)

krije stroške obiska največ treh različnih specialistov v zavarovalnem letu

zahtevna diagnostika
(magnetna resonanca MR, računalniška tomografija CT, kolonoskopija)

stroški se krijejo enkrat v zavarovalni dobi

fizioterapija

v zavarovalni dobi: 10 obiskov

psihoterapija

v zavarovalni dobi: 10 obiskov

Fleksibilnost pri izboru zdravstvene ustanove

Za pregled oziroma zdravstveno storitev se lahko dogovorite v zdravstveni ustanovi, ki ima z zavarovalnico sklenjeno
pogodbo o sodelovanju, kakor tudi v ustanovi, ki z zavarovalnico nima sklenjene pogodbe o sodelovanju. Pri tem ne
velja nobena geografska omejitev!

Pregled značilnosti produkta

• V primeru nastanka zavarovalnega primera, zavarovalnica plača stroške pregleda ali storitve direktno izvajalcu storitve (pogodbeni partner) oziroma upravičencu
povrne 80 % stroškov pregleda oz. dogovorjene zdravstvene storitve (v kolikor zdravstvena ustanova ni pogodbeni partner zavarovalnice).
• Produkt sestavljajo sledeča kritja:
• Osnovno kritje:
• Zdravniki specialisti in osnovne diagnostične preiskave (npr. EKG, EMG, RTG, in UZ)
• Dodatna kritja (izbirno):
• Zahtevna diagnostika – magnetna resonanca (MR),
računalniška tomografija (CT), kolonoskopija
• Fizioterapevtska zdravljenja
• Psihoterapevtska zdravljenja

• Če je izbrano osnovno kritje, potem se lahko v skladu
s potrebami zavarovanca dodatno vključujejo še ostala
tri dodatna kritja.
• Sklenitelj zavarovanja lahko izbere vse štiri ali pa zgolj
osnovno kritje.
• Čakalna doba: zavarovalno kritje za bolezni se začne 3
mesece po začetku zavarovanja.
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Zdravstveno zavarovanje
za izplačilo v primeru
daljše bolniške
odsotnosti z dela
Kdo lahko sklene zavarovanje? Pregled značilnosti produkta
• Največje število mesečnih nadomestil je opredeljeno z
Trajanje zavarovanja?
zavarovalno pogodbo; izbira se lahko med 12 in 24 naZavarujejo se lahko posamezniki med 18 in 60 letom
starosti. Zavarovanje lahko sklenete za zavarovalno dobo
treh let.

Samostojna izbira višine
mesečnega nadomestila

V primeru daljše bolniške odsotnosti z dela zavarovanca
zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno mesečno
nadomestilo. Sklenitelj zavarovanja lahko izbira med mesečnimi nadomestili v višini 150, 300 ali 500 EUR.

domestili.
• Zavarovalno kritje za bolezni se začne tri mesece po
začetku zavarovanja.

Profesionalna
Prodaja Merkur
PPM Ljubljana, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
T: 01/300 53 64, F: 01/234 23 87

PPM Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper
T: 05/663 82 50, F: 05/663 82 54

PPM Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj
T: 04/202 08 60, F: 04/202 08 63

PPM Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
T: 07/332 42 36, F: 07/332 42 38

PPM Celje, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
T: 03/425 08 21, F: 03/425 08 23

PPM Maribor 1, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
T: 02/234 30 91, F: 02/234 30 90

PPM Murska Sobota, Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota
T: 02/520 39 80, F: 02/520 39 83

PPM Maribor 2, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
T: 02/252 60 94, F: 02/252 60 97
E: ppm@merkur-zav.si

Merkur zavarovalnica d.d.
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

info@merkur-zav.si
www.merkur-zav.si

Center za stranke Ljubljana – Situla
Vilharjeva 42, 1000 Ljubljana
Tel. 01 300 54 00

Brezplačna številka
080 28 55

Center za stranke Maribor
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
Tel. 02 252 60 91
Ta tiskovina vsebuje osnovne informacije o naših produktih in ne predstavlja dejanske ponudbe. Skrajšana različica besedila v zloženki lahko pripelje tudi do napačnega ali nepopolnega
razumevanja. Popolne informacije so navedene v dokumentaciji ob in na ponudbi, na polici in v pripadajočih splošnih pogojih. Splošni in posebni pogoji so na razpolago na sedežu družbe
ter v vseh centrih za stranke. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak. April 2019.
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Danes za vaš jutri.

