Draudimas nuo
vėžinių susirgimų
Draudimo produkto informacinis dokumentas
Bendrovė: Compensa Life Vienna Insurance Group SE, registruota Estijos Respublikoje ir
veikianti per Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos ﬁlialą
Produktas: Draudimas nuo vėžinių susirgimų ,,OncoDrop”

Šiame dokumente yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą. Jis nėra draudimo sutarties dalis. Išsami
ikisutartinė ir su sutartimi susijusi informacija apie produktą pateikiama Draudimo taisyklėse (Bendrosiose draudimo sąlygose ir
Specialiosiose sąlygose), pasiūlyme, draudimo liudijime (polise), kitoje informacijoje.

Kokia šio draudimo rūšis?
Draudimas nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ suteikia apsaugą ligos atveju, t.y. Jums ar Jūsų vaikams
susirgus tam tikrais vėžiniais susirgimais.
Kam taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga suteikiama pilnamečiams
asmenims ne vyresniems nei 65 metų amžiaus
draudimo laikotarpio pradžioje ir ne vyresniems nei
70 metų draudimo laikotarpio pabaigoje.
Kartu kaip papildomi apdraustieji ta pačia sutartimi
apdraudžiami esami ir būsimi apdraustojo
nepilnamečiai (draudimo laikotarpio pradžioje
nevyresni nei 17 metų) vaikai ir įvaikiai, iki jiems
sukanka 18 metų.
Draudimo išmokos mokamos dėl draudžiamųjų
įvykių:
A p d ra u s t a j a m d i a g n oz av u s I nva z i n į vėž į –
išmokama pasirinkta draudimo suma;
Apdraustajam diagnozavus Neinvazinį
(ankstyvosios stadijos) vėžį – išmokama 10 %
draudimo sumos;
Papildomam apdraustajam diagnozavus Invazinį
vėžį – išmokama draudimo suma.
Draudimo sumą galite pasirinkti pagal savo
poreikius iš siūlomų variantų: 5.000; 10.000; 20.000;
30.000 ir 50.000 Eur.
Draudžiamieji įvykiai (sąvokos, diagnozavimo
kriterijai ir kt.) išsamiai aprašyti Specialiosiose
sąlygose.

Kam netaikoma draudimo apsauga?
Draudimo išmokos nemokamos dėl
Nedraudžiamųjų įvykių:
Diagnozuota liga neatitinka draudimo taisyklėse
numatytų Invazinio vėžio arba Neinvazinio
(ankstyvosios stadijos) vėžio sąvokų ir/arba
diagnozavimo kriterijų;
Diagnozuotas vėžinis susirgimas, apie kurį iki
įsigaliojant draudimo apsaugai buvo žinoma, dėl
kurio konsultuotasi ar protingas ir apdairus
žmogus būtų konsultavęsis su gydytoju;
Susirgimas diagnozuotas praėjus mažiau nei 180
dienų nuo draudimo apsaugos įsigaliojimo ar
atnaujinimo.
N e d ra u d ž i a m i e j i į v y ki a i i š s a m i a i a p ra šy t i
Specialiosiose sąlygose.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos
apribojimų?
D ra u d i m o i š m o ka g a l i b ū t i s u m a ž i n t a a r
neišmokėta, jei sudarant sutartį buvo pateikta
neteisinga informacija apie sveikatos būklę,
draudimo riziką ar yra kiti sutartyje numatyti
pagrindai.
I š s a m i i n f o r m a c i j a p a te i k i a m a d r a u d i m o
taisyklėse.
Draudimo išmokos nemokamos, jei draudžiamasis
įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo
metu.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Visame pasaulyje.

Kokios mano pareigos?
Prieš sudarant sutartį pateikti teisingą ir išsamią informaciją draudikui, atsakingai susipažinti su draudimo taisyklėmis, kita
ikisutartine informacija, sutarties sąlygomis.
Laiku mokėti draudimo įmokas draudimo liudijime (polise) nurodyta tvarka ir terminais.
Informuoti draudiką apie įvykį per 30 dienų.
Kreipiantis dėl galimai įvykusio draudžiamojo įvykio, pateikti visus reikiamus bei prašomus dokumentus.
Tinkamai vykdyti kitas sutartyje numatytas pareigas.

Kada ir kaip moku?
Sudarant sutartį galima pasirinkti draudimo įmokų mokėjimo tvarką, tačiau vėliau privaloma laikytis draudimo liudijime
(polise) nustatytų terminų ir mokėtinų sumų.
Draudimo įmoka gali būti mokama: kartą metuose, kartą per pusę metų, kartą per ketvirtį, kas mėnesį.
Draudimo įmokos mokamos mokėjimo pavedimu.
Mokant draudimo įmokas privaloma nurodyti draudiko reikalaujamus duomenis, kad įmoka būtų tinkamai priskirta
sutarčiai. Draudimo įmoka laikoma nesumokėta, kol draudikas jos neidentiﬁkavo ir nepriskyrė sutarčiai.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
Sutartis ir draudimo apsauga įsigalioja nuo kitos dienos po pirmos ar visos draudimo įmokos sumokėjimo.
Sutartis sudaroma 5 metų terminui, tačiau vėliau gali būti pratęsta.
Apdraustajam mirus, sulaukus 70 (septyniasdešimties) metų ar išmokėjus draudimo išmoką dėl diagnozuoto Invazinio
vėžio, nustoja galioti draudimo sutartis ir draudimo apsauga, taip pat ir visiems papildomiems apdraustiesiems.
Išmokėjus draudimo išmoką dėl Neinvazinio (ankstyvosios stadijos) vėžio, draudimo apsauga dėl šio draudžiamojo įvykio
nustoja galioti, tačiau lieka galioti dėl Invazinio vėžio.
Išmokėjus draudimo išmoką papildomam apdraustajam, draudimo apsauga jam nustoja galioti, tačiau lieka galioti
pagrindiniam apdraustajam ir kitiems papildomiems apdraustiesiems.
Draudimo apsauga papildomam apdraustajam nustoja galioti tą dieną, kai jam sueina 18 metų.
Draudimo apsauga gali būti sustabdyta, jei laiku nebus mokamos draudimo įmokos, o vėliau ir nutraukta.
Draudimo apsauga visuomet baigiasi jei nutraukiama, nebegalioja ar kitais pagrindais pasibaigia sutartis.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Pateikdamas rašytinį prašymą nutraukti draudimo sutartį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos
Sutarties nutraukimo datos. Draudikas nutraukia Sutartį ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamo Draudėjo
prašymo gavimo dienos. Šiuo atveju Draudėjo prašymu grąžinama faktiškai sumokėtos draudimo įmokos dalis už
draudimo laikotarpį, kurį draudimo apsauga nebuvo suteikta, išskaičiavus iš jos sutarties sudarymo ir administravimo
išlaidas.
Turite teisę nutraukti sutartį, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, lengvatinėmis sąlygomis - per 30
(trisdešimt) dienų nuo to momento, kada jums buvo pranešta apie sudarytą sutartį. Šiuo atveju grąžinama sumokėta
draudimo įmoka.

