HALO DOKTOR
Hitro do zdravnika kar na daljavo.

HALO
DOKTOR

Je dodatno kritje pri zavarovanju Specialisti
z asistenco, ki omogoča hiter in enostaven
zdravstveni posvet na daljavo z zdravnikom
splošne medicine.

Priročno za vse, ki se želite v času
povečanega števila okužb s koronavirusom
izogniti nenujnim fizičnim obiskom zdravnika.

Dodatno kritje vam olajša in poenostavi pot
do zdravniškega nasveta, obrazložitve izvida
ali HD napotnice za specialista.

1.

Kaj vam nudi
HALO
DOKTOR?

1. Hiter in enostaven zdravstveni posvet
na daljavo (video ali telefonski klic)
2. Pogovor z zdravnikom takoj ali po
predhodno dogovorjenem terminu
3. Izvid z (razlago) in HD napotnice za
morebitno nadaljnje zdravljenje v okviru
Specialistov z asistenco
4. Neomejeno število klicev
5. Posvet, ki je na voljo vse dni v tednu
med 6. in 22. uro, tudi med prazniki

Kako se povežete
z zdravnikom?
1. Na spletni strani
halodoktor.si/generali
aktivirate dodatno kritje s klikom na
okence »PRIJAVA« in odpre se vam
aplikacija Halo Doktor.
2. Vnesete številko svojega mobilnega
telefona, da prejmete SMS z
varnostno kodo. Ob prvi prijavi vpišete
še vaše podatke: ime in priimek, datum
rojstva ter elektronski naslov.

3. Za posvet z zdravnikom lahko izberete:
• takojšnji video klic
(praviloma v roku 15 minut) ali
• se naročite na prosti termin, ki
vam ustreza.
4. Opravite pogovor z zdravnikom, izvid in
morebitno HD napotnico prejmete v
nekaj minutah.

2.
3.

Priporočamo
vam,
da takoj aktivirate dodatno kritje
Halo Doktor na spletni strani
halodoktor.si/generali. Le tako si boste
zagotovili dostop do zdravnika, ko ga boste
potrebovali. Ob koriščenju dodatnega kritja
boste vnesli le številko svojega mobilnega
telefona.

4.
Za dodatna pojasnila nas lahko pokličete
v asistenčni center Asistenca zdravje
na 080 81 10 ali nam pišite na
zdravje.si@generali.com.
Zdravstveni posvet na daljavo za
zavarovance Generali izvaja podjetje
Medifit d.o.o. (izvajalec zdravstvenih
storitev).

ASISTENCA ZDRAVJE
080 81 10

Zakaj zaupati
Generaliju?
V Sloveniji je GENERALI zavarovalnica prisotna že od 1997 in spada
med vodilne zavarovalnice na trgu.
• Zaupa nam več kot 600.000 strank, ki imajo pri nas sklenjenih več
kot 1.200.000 zavarovalnih polic.
• Več kot 700 strokovnih osebnih skrbnikov vam lahko ponudi
ustrezna zavarovanja, prilagojena vašim potrebam.
• Kot vseživljenjski partner skrbimo za vašo varnost in varnost vašega
premoženja s celovito ponudbo zavarovanj.
• S preventivnimi vsebinami in storitvami spodbujamo k zdravemu
življenju in previdnosti na vseh poteh, da bi bilo neljubih dogodkov v
življenju čim manj.
• Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831, ki je
s svojimi družbami prisotna v 50 državah sveta in ima več kot
61 milijonov strank.
DOM
ZDRAVJE

AVTO

Vseživljenjski partner

ŽIVLJENJE

VARČEVANJE
POKOJNINA

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com

080 70 77

www.generali.si

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o zavarovalnem
kritju Halo Doktor. Brošura ni ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko
skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče in popolne informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v veljavnih Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje Specialisti z
asistenco in Posebnih pogojih za zavarovalno kritje Halo Doktor, ki so sestavni del zavarovalnega
produkta. Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na svojega zavarovalnega zastopnika oziroma naše prodajne poti.
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