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Kakšna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji poznamo 

danes?

OBVEZNO 

ZDRAVSTVENO 

ZAVAROVANJE

(ZZZS)

kritje pravic OZZ 

v predpisanem deležu 

(100/90/…10%)

(vrsta zavarovalnic)

• kritje stroškov zdravljenja + asistenca, 

• kritje dodatnih plačil (3. del plačila po OZZ in DZZ) + kombinacije (nezgoda/turistično/življenjsko/LTC)

• izplačilo nadomestila (kritične bolezni, operacije…)

DOPOLNILNO 

ZDRAVSTVENO 

ZAVAROVANJE 

(3 zavarovalnice) 

kritje doplačil za pravice 

iz OZZ, ki jih OZZ 

ne krije v celoti



Kaj nas motivira za sklenitev zdravstvenega zavarovanja

1. trenutno zdravstveno stanje & družinska anamneza

2. razpoložljiv dohodek

3. stopnja izobrazbe

4. splošen odnos do finančne varnosti 



Kaj bi morali vedeti o zdravstvenih zavarovanjih?

1. bolje poznati vsebino kritij OZZ, čakalnih dob & cen 

samoplačniških storitev; 

2. demografske spremembe prinašajo nižanje pravic OZZ;

3. preventiva + hitro in kvalitetno zdravstvena storitev = odprava ali 

odložitev kroničnih stanj;

4. okvirno poznati ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj in 

spremljati novosti; 

5. pridobiti ključne informacije o vsebini zavarovanja, ki bi ga želeli 

skleniti + preveriti višino premije in morebitne izključitve.



Vir: Ocena dolgoročne javno finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema in možnih virov financiranja, IER, 2014

Izdatki in viri sredstev zdravstvenega sistema v obdobju 2012-2060, kumulativne vrednosti 

(v % BDP)



Kako vsebino dodatnih zdravstvenih zavarovanj 

približati posamezniku?

1. predstavitev zavarovanja preko tipične življenjske situacije 
(mlada družina, samostojni podjetnik, ... ) in deljenje 
izkušenj zavarovancev

2. interaktivna predstavitev ponudbe – naročeni zastopnik 
glede na v naprej opisane želje in zahteve pripravi pogovor

3. promocija zdravja v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih 
storitev



Kakšna je naloga zavarovalnic na področju 

zdravstvenih zavarovanj

1. percepcija se ne spreminja čez noč; 
2. nova generacija na zavarovanja ne gleda na tradicionalen 

način in je pripravljena na mobilen življenjski slog (odhod v 
tujino, iskanje konkurenčnih ponudb tako za sklenitev 
zavarovanja kot za zdravstveno storitev v tujini...), 
interakcija preko socialnih omrežij;

3. kolektivna oblika zdravstvenega zavarovanja kot nadgradnja 
skrbi za zdravje zaposlenih;

4. razvoj enostavnejših zavarovanj z nižjo premijo;
5. zavarovanje kroničnih bolezni in zgornja starostna meja 65 

let kot tabu?



Kakšna bo ponudba zdravstvenih zavarovanj jutri? 

1. globalizacija ponujanja zavarovanj
2. ponudbeni način se iz »push« premika v korist »pull« -

personalizirane ponudbe!
3. uvajanje naprednejših tehnologij pri razvoju in izvajanju:
 drugačen nabor informacij za oceno tveganja
 poenostavitev postopka sklepanja
 underwriting prenesen v zaledne službe
 ob uveljavljanju škod obrnjeno dokazno breme 

zavarovanca 
4. fleksibilni produkti – hitro posodabljanje medicinske 

doktrine -> boljši zdravstveni izid -> nižji škodni rezultat



Vaša vprašanja?


