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Postopek uveljavljanja izvedbe osebne genetske analize (DNK)

V primerih, ko je bila možnost uveljavljanja osebne genetske analize (v
nadaljevanju: DNK analiza), dogovorjena ob sklenitvi zavarovanja, zavarovalnica
upravičencu v času trajanja zavarovanja omogoča izvedbo osebne genetske
analize.
Upravičenec do izvedbe DNK analize je naveden na polici in mu ta pripada po
preteku dveh let od veljavnosti zavarovanja, ki vključuje izvedbo DNK analize,
pod pogojem, da so do takrat plačane vse zapadle premije. V primeru koriščenja
izvedbe DNK analize upravičenec do le-te ni več upravičen.
DNK analizo izvaja izvajalec, s katerim ima zavarovalnica podpisan sporazum
oziroma pogodbo o poslovnem sodelovanju za izvajanje le-te (v nadaljevanju:
izvajalec).
DNK analiza omogoča pregled določenih genov na molekuli DNK in podajanje
ustreznih priporočil s področja zgodnje preventive ter ustreznih ukrepov, s
katerimi lahko zmanjšamo tveganje za razvoj bolezni, predvsem tistih, katerim
smo zaradi našega genetskega zapisa bolj izpostavljeni.
Zavarovalnica bo upravičenca o možnosti uveljavljanja DNK analize obvestila s
posebnim dopisom, v katerem bo ta dal soglasje za posredovanje podatkov
izvajalcu DNK analize.
Po pridobljenem pisnem soglasju, zavarovalnica izvajalcu posreduje osebne
podatke upravičenca, ki so nujno potrebni za izvedbo DNK analize.
Izvajalec upravičencu po pošti pošlje splošne pogoje, ki se nanašajo na izvedbo
postopka DNK analize, izjavo, ter zbiralnik sline oziroma pripomoček za oddajo
biološkega vzorca.
Upravičenec skladno z navodili izvede odvzem vzorca in izpolni priložene
obrazce. Vse skupaj vrne kot pisemsko pošiljko na naslov izvajalca.
Izvajalec po prejemu biološkega vzorca skupaj z ostalo dokumentacijo, izvede
postopek analize vzorca v certificiranem laboratoriju, dobljene rezultate
ustrezno ovrednoti in izdela DNK analizo upravičenca.
Po zaključeni analizi, izvajalec izključno upravičencu posreduje rezultate DNK
analize, v kateri so poleg osebnih rezultatov tudi morebitna priporočila s
področja zgodnje preventive in ustreznih ukrepov. Zavarovalnica ni upravičena
do nobenih podatkov ugotovljenih v postopku izvedbe DNK analize.
Zavarovalnica omogoča izvedbo DNK analize ves čas poslovnega sodelovanja z
izvajalcem. V primeru prenehanja poslovnega sodelovanja z izvajalcem bo
zavarovalnica pisno, s trimesečnim odpovednim rokom odpovedala možnost
izvedbe DNK analize. Ta rok začne teči dan po datumu oddaje priporočenega
pisma na pošti. Z iztekom odpovednega roka možnost do uveljavljanja DNK
analize preneha.
Odgovornost za zakonito, ustrezno in strokovno ravnanje pri izvajanju opisanih
postopkov v celoti prevzema izvajalec.
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice bo, v skladu z
zakonskimi zahtevami glede časa in obveznosti objave, dostopno na spletni
strani zavarovalnice (www.zav-sava.si).

