Povračilo stroškov TAKSI prevoza
V paketu M in L vam za prevoz do izbrane zdravstvene ustanove nudimo tudi povračilo
stroškov TAKSI prevoza do višine zavarovalne vsote.

Možnost sklenitve zavarovanja, ko ste že v tujini
V kolikor ste pred odhodom v tujino pozabili skleniti zavarovanje, ga lahko hitro in enostavno
sklenete preko spletne strani www.nlbvita.si, tudi ko se že nahajate v tujini! Postopek
sklenitve je hiter in preprost!

60-dnevni Multitrip
Multitrip zavarovanje je zavarovanje, ki velja za neomejeno število potovanj v tujino, pri
čemer posamezno potovanje ni daljše od 60 dni. Zavarovalna vsota vam velja v celoti na
vsakem od potovanj.

Akutno poslabšanje kroničnih bolezni
S sklenitvijo paketa L vam do višine zavarovalne vsote krijemo stroške nujne zdravstvene oskrbe
in medicinsko asistenco tudi v primeru akutnega poslabšanja določenih kroničnih bolezni.

Kaj narediti, če pride do zavarovalnega primera?
Ob bolezni ali poškodbi v tujini je treba nemudoma oziroma najpozneje v 48 urah obvestiti
asistenčni center zavarovalnice, ki organizira pomoč v tujini, na telefonsko številko
+386 59 69 22 00, ki je na voljo 24/7.

Kje lahko sklenete zavarovanje?
Zavarovanje lahko sklenete v vseh NLB Poslovalnicah ali na spletnem mestu www.nlbvita.si.
V NLB Poslovalnicah je na voljo tudi skupinsko zavarovanje s posebnimi popusti. Za več
informacij se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici ali obiščite spletno stran www.nlbvita.si.

Želimo vam srečno pot brez nezgod!

NLB Vita d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
T: + 386 1 476 58 20 / F: + 386 1 476 58 17
E: info@nlbvita.si / www.nlbvita.si

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzemamo odgovornosti. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Vabimo vas, da ob sklenitvi pogodbe
v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti zavarovanja. NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3,
1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica.
NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote. September 2018

NOVO!

Zavarovanje,
ki ga ne potrebujete.

Razen, kadar ga.

NLB Vita Tujina
Zdravstveno zavarovanje
z medicinsko asistenco v tujini

www.nlbvita.si

080 87 98

NLB Vita Tujina

PREMIJA V EUR***

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini –
za izdatke, ki jih ne morete predvideti

Trajanje
zavarovanja

NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje, ki vam ob bolezni ali poškodbi med potovanjem
ali bivanjem v tujini krije stroške nujne zdravniške oskrbe in nujnega zdravstvenega prevoza,
vključno z medicinsko asistenco 24 ur na dan / 7 dni v tednu. Zavarovanje velja za ves svet,
ne glede na izbrani paket!*
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Zavarovalne vsote in premije
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V spodnjih preglednicah so prikazana kritja in premije za kratkoročna dnevna zavarovanja ter
individualno in družinsko Multitrip zavarovanje. Prikazane zavarovalne vsote pri družinskem
Multitrip zavarovanju veljajo po osebi. Celotno ponudbo za kratkoročna dnevna zavarovanja si
lahko ogledate na spletni strani www.nlbvita.si.
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Kdo se lahko zavaruje?
Zavarujejo se lahko osebe do vključno 74. leta starosti, ob ustreznem doplačilu premije pa se pri
individualnem zavarovanju lahko zavarujejo tudi starejše osebe.

Zavarovalna kritja in
zavarovalne vsote v EUR
Nujna zdravstvena oskrba v primeru
bolezni ali poškodbe
Nujna zobozdravstvena oskrba v primeru
bolezni ali poškodbe
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NOVO! Stroški taksi prevoza
NOVO! Akutno poslabšanje
kroničnih bolezni
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Organizacija nujne zdravstvene oskrbe in
prevoza







Posredovanje nujnih informacij najbližjim







Prevoz do bolnišnice, nujne premestitve
in vrnitve v domovino







Prevoz posmrtnih ostankov v domovino







Prevoz in bivanje skrbnika







Prevoz otroka v domovino v primeru
smrti zavarovanca







Stroški organizacije vrnitve v domovino v
primeru smrti/hude bolezni člana družine







NOVO! TAKOJŠNJE PLAČILO
STROŠKOV ZDRAVSTVENE OSKRBE**







Celotno ponudbo s premijami si lahko ogledate na www.nlbvita.si

EKSKLUZIVNO PRI NLB VITA
BREZPLAČNA
NLB PREDPLAČNIŠKA KARTICA MASTERCARD
Ob sklenitvi individualnega ali družinskega Multitrip
zavarovanja brezplačno prejmete NLB Predplačniško
kartico Mastercard, s katero vam lahko omogočimo
takojšnje plačilo stroškov nujne zdravstvene oskrbe.

Postopek plačila zdravstvenih storitev v tujini z
NLB Predplačniško kartico Mastercard
1.	Ob prejemu predplačniške kartice je potrebno poskrbeti za aktivacijo in popolno

identifikacijo v eni izmed NLB Poslovalnic. Komitenti NLB lahko identifikacijo opravite tudi
preko NLB Klika ali Teledoma.

2.	Ob bolezni ali poškodbi v tujini je treba nemudoma oziroma najpozneje v 48 urah obvestiti
asistenčni center zavarovalnice, ki organizira pomoč v tujini, na telefonsko številko
+386 59 69 22 00, ki je na voljo 24/7.

3.	Takojšnje plačilo stroškov zdravstvene oskrbe.**
* Pri individualnih in družinskih zavarovanjih zavarovanje in zavarovalno kritje veljata za območje vsega sveta, razen za Slovenijo in državo, kjer
ima zavarovanec uradno prijavljeno stalno bivališče. Pri Multitrip zavarovanjih zavarovanje in zavarovalno kritje veljata za območje vsega sveta,
razen za Slovenijo in državo, kjer ima zavarovanec uradno prijavljeno stalno ali začasno bivališče.
** V primeru individualnega in družinskega Multitrip zavarovanja.
*** Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

