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Kaj prinaša direktiva? 
•  Pomembno je poudariti, da direktiva državljanom evropske unije ne prinaša nobenih 

novih pravic v zvezi s čezmejnimi zdravstvenimi storitvami. Vse pravice iz direktive 
izhajajo že iz maastrichtske in lizbonske pogodbe. Res pa je, da je bila interpretacija 
teh pravic nejasna, zato so to interpretacijo dokončno izoblikovale sodbe evropskega 
sodišča. 

•  Direktiva pomeni, da: 
–  za storitve, za katere ni potrebna predhodna avtorizacija, ni treba več po sodni poti 

izterjati plačila od države zdravstvenega zavarovanja, ampak morajo biti za to 
vzpostavljeni jasni postopki za povračilo 

–  storitve, za katere je potrebna predhodna avtorizacija, so na voljo v vseh državah EU, če 
je oseba upravičena do enakih storitev v lastni državi vendar do njih ne more v razumnem 
času glede na svoje zdravstveno stanje. 
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Kaj je namen direktive? 
•  Namen direktive je, da podpira pravico državljanov evropske unije, da si lahko 

izberejo medicinsko indicirane zdravstvene storitve kjerkoli v EU, ni pa namen 
direktive, da bi to vzpodbujala ali lajšala takšno odločitev. 

•  Tudi če bo morala država oziroma v našem primeru ZZZS plačati zdravstveno 
storitev, izvedbe te storitve ne bo urejala in tudi ne bo priporočala ali iskala 
izvajalcev storitve v drugih državah.  

•  Odločitev je na strani državljana, ki bo moral sam poiskati primernega izvajalca, se 
dogovoriti za pot in izvedbo storitve ter v večini primerov založiti denar za izvedbo 
storitve. 
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Priložnosti za zavarovalnice? 
•  Vprašanje je, ali direktiva prinaša kako priložnost za zavarovalnice 
•  Pregled po internetu pokaže, da se zavarovalnice s čezmejnim zdravstvenim 

varstvom ne ukvarjajo kaj dosti 
•  Zasebna zavarovanja tudi niso predmet direktive - direktiva govori zgolj o tem, kaj 

mora zagotoviti posamezna država, to pa ne zadeva zasebnih zavarovanj 
•  Kot najbolj zanimivo se zdi zavarovanje za razliko v ceni med dejansko ceno 

storitve in ceno, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje v državi zdravstvenega 
zavarovanja  

•  To ima svoje težave zaradi številnih vprašanj, ki se ob tem odpirajo (velike in 
negotove razlike v ceni, zelo odvisne od države članice, različne metoda izvajanja 
storitev, …) 

•  Možnosti tega zavarovanja so bile obdelane v predhodnem prispevku …  
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Asistenčna zavarovanja v tujini 
•  Mogoče najbolj neposreden vpliv utegne imeti direktiva na zavarovalnice v primeru 

zdravstvenega zavarovanja v tujini 
•  Tu so zavarovanci lahko uveljavljali storitve z Evropsko zdravstveno kartico pri 

javnih izvajalcih, pri zasebnih pa so storitev plačale zavarovalnice 
•  Z Direktivo je sedaj iz obveznega zavarovanja plačan tudi del storitve pri zasebnih 

izvajalcih v tujini, kar lahko zmanjša stroške zavarovalnic za zavarovanje v tujini 
•  Vprašanje pa je, kako bo z dejansko izvedbo - tu so zavarovalnice že sedaj imele v 

pogojih zapisano, da lahko regresirajo škodo od ZZZS, pa ZZZS tega ni želel plačati 
- sedaj bo imel manj argumentov 
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Asistenca za tujino? 
•  Poleg morebitnega znižanja stroškov je pričakovati, da bo direktiva pri asistenci 

odprla nove možnosti za izvajanje storitev: 
–  svetovanje pri izbiri izvajalca 
–  organizacijo potovanja in izvedbe storitve 
–  pomoč pri postopkih za pridobitev soglasja za izvedbo storitve v tujini 
–  pomoč pri povrnitvi stroškov 
–  morebiti premostitve pri plačilu 

•  Država tega ne bo stimulirala 
•  Država je dolžna zagotoviti informacijsko točko za tuje državljane, ne pa tudi za 

domače 
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Kaj pa spremljajoči stroški? 
•  Spremljajoči stroški: 

–  stroški nastanitve 
–  potni stroški 
–  stroški spremljevalca 

•  Kot samostojno zavarovanje tega ne moremo pričakovati, še posebej, ker to pride v 
poštev bolj ali manj pri storitvah, ki zahtevajo predhodno avtorizacijo. Bi bila pa 
zanimiva možnost za nadgradnjo asistenčnih zavarovanj. 
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Višja kakovost? 
•  V primeru, da bi se število storitev v tujini razmahnilo, bi lahko postalo zanimivo 

tudi zavarovanje za višjo kakovost. 
•  Vendar: 

–  tovrstna zavarovanja so v večjem obsegu razvita zgolj za bolnišnične storitve, te pa bodo 
še naprej v veliki meri omejene s predhodnim soglasjem 

–  ker bo volumen majhen, so majhne tudi realne možnosti za razvoj takega zavarovanja 
•  Omejitve: 

–  dostopnost in obseg storitev je odvisen od države 
–  tako zavarovanje bi mogoče bilo zanimivo za sosednje države 
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Druge priložnosti 
•  Kakšen bo vpliv na morebitni razvoj zasebne ponudbe tik ob meji: 

–  Avstrija, Italija 
–  Hrvaška – nižje cene? 
–  Madžarska – nižje cene? 

•  Vpliv na koncesije – se bodo zasebniki, ki niso pridobili koncesije, preselili na 
drugo stran meje? V tem primeru bi naenkrat “dobili koncesijo” ... (če natančno 
beremo 4. odstavek 1. člena direktive, je dovolj že, če prenesejo sedež podjetja čez 
mejo) 

•  Kako to vpliva na možnost razvoja drugih zdravstvenih zavarovanj? To bi pomenilo 
lažji razvoj novih oblik zavarovanj – pomenilo bi podoben sistem, kot ga poznajo v 
Avstriji, kjer obvezno zavarovanje povrne 80 % cene iz javne mreže, če se odločimo 
za storitev pri zasebnem izvajalcu  
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Zaključki 
•  Direktiva sama po sebi za zavarovalnice ne prinaša (skoraj) nič novega in kot taka 

tudi ne prinaša neposrednih novih priložnosti 
•  Še največ vpliva bo imela na asistenčna zavarovanja – na obstoječa pri ceni, ker bo 

večji del storitev kot dosedajpokrit iz obveznega zavarovanja; možnost razvoja 
novih oblik asistence za pomoč pri iskanju in organizaciji storitev v tujini 

•  Delež oseb, ki se sedaj zdravijo v tujini, je v Evropi manjši od 1 % in tudi v 
prihodnje ni pričakovati, da bi se ta delež bistveno povečal 

•  Kljub temu pa je direktira za slovenske zavarovalnice zelo zanimiva, saj bo 
pozročila, da bo treba v Sloveniji na novo razmisliti o razmejitvi javne in zasebne 
mreže že zaradi vpliva izvajalcev čez slovensko mejo, ki bodo v prednosti pred 
domačimi zasebniki brez koncesije 

•  Pričakovati je, da bo to pospešilo reforme v zdravstvenem sistemu, za kar si 
zavarovalnice že dolgo prizadevamo 
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