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INFORMACIJA DRAUDĖJUI
SUDARANČIAM DRAUDIMO NUO VĖŽINIŲ SUSIRGIMŲ „OncoDrop“ SUTARTĮ
PAGAL SPECIALIĄSIAS SĄLYGAS Nr. 016

Šiame dokumente yra pateikiama tik bendro pobūdžio informacija apie draudimo produktą. Jis nėra draudimo
sutarties dalis. Prašome atsakingai susipažinti su Draudimo taisyklėmis (Bendrosiomis draudimo sąlygomis ir
Specialiosiomis sąlygomis), pasiūlymu bei kita jums pateikta informacija.

DRAUDIKAS
Gyvybės draudimo bendrovė Compensa Life Vienna Insurance Group SE, registruota Estijos Respublikos
komerciniame registre, registro Nr. 10055769, buveinė Narva mnt. 63/2, 10152 Talinas, Estijos Respublika, veikianti
per Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialą.

DRAUDIKO REKVIZITAI
Compensa Life Vienna Insurance Group SE vardu Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas
Kodas: 301135655
Adresas: Ukmergės g. 280, LT- 06115 Vilnius
Telefono Nr. (8 5) 250 4001
Elektroninio pašto adresas: info@compensalife.lt
Aktualią informaciją apie Draudiką bei klientų aptarnavimo padalinių kontaktus rasite interneto svetainėje
www.compensalife.lt

DRAUDĖJAS IR APDRAUSTIEJI
Draudėju/Apdraustuoju pagal sutartį gali būti pilnametis Lietuvos gyventojas. Apdraustasis turi būti ne vyresnis nei
65 metų amžiaus draudimo laikotarpio pradžioje ir ne vyresnis nei 70 metų draudimo laikotarpio pabaigoje. Kartu kaip
Papildomi apdraustieji ta pačia sutartimi apdraudžiami visi esami ir būsimi apdraustojo nepilnamečiai (draudimo
laikotarpio pradžioje nevyresni nei 17 metų) vaikai ir įvaikiai, iki jiems sukanka 18 metų.

DRAUDIMO SUTARTIS
Sutartis susideda iš neatskiriamų jos dalių: draudimo taisyklių (Bendrųjų draudimo sąlygų ir Specialiųjų sąlygų),
pasiūlymo, draudimo liudijimo (poliso).
Sutartis sudaroma klientui išreiškus savo poreikius dėl draudimo apsaugos pobūdžio ir kitų sutarties sąlygų. Taip pat
pateiktus sveikatos deklaraciją ir kitą Draudiko reikalaujamą informaciją bei sutikimus. Remiantis iš Kliento gauta
informacija Draudikas pateiks pasiūlymą dėl sąlygų, kuriomis jis sutinka sudaryti sutartį. Pasiūlymas galioja 30
(trisdešimt) dienų nuo jo išleidimo dienos. Draudėjas sumokėdamas nurodytą draudimo įmoką patvirtins, kad
pasiūlymo sąlygos jam priimtinos. Sutartis ir draudimo apsauga įsigalios nuo kitos dienos po pirmos ar visos draudimo
įmokos sumokėjimo. Po sutarties įsigaliojimo Draudėjui elektroniniu paštu bus atsiųstas draudimo liudijimas
(polisas).
Esant poreikiui, klientui gali būti suteikta konsultacija, tačiau nėra teikiama rekomendacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos
Respublikos Draudimo įstatyme. Jei dėl sutarties sąlygų Klientą konsultavo draudimo konsultantas, jam gali būti
mokamas komisinis atlygis, kuris yra sudedamoji draudimo įmokos dalis.

DRAUDIMO SĄLYGOS
Draudžiamieji įvykiai
Draudžiamuoju įvykiu laikoma:

Apdraustajam diagnozuotas Invazinis vėžys arba Neinvazinis (ankstyvosios stadijos) vėžys;

Papildomam apdraustajam diagnozuotas Invazinis vėžys.
Diagnozuota liga turi atitikti Specialiosiose sąlygose numatytas atitinkamo vėžinio susirgimo sąvokas, diagnozavimo
kriterijus, kitas sąlygas.
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas
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Nedraudžiamieji įvykiai
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.

Nedraudžiamieji įvykiai išsamiai aprašyti Specialiosiose sąlygose.

Draudimo suma
Draudėjas gali pasirinkti draudimo sumą pagal savo poreikius iš siūlomų variantų: 10.000; 20.000; 30.000 ir 50.000
Eur.

Draudimo įmoka
Sudarant sutartį galima pasirinkti draudimo įmokų mokėjimo periodiškumą: kartą metuose, kartą per pusę metų,
kartą per ketvirtį, kas mėnesį. Vėliau privaloma laikytis draudimo liudijime (polise) nustatytų terminų ir mokėtinų
sumų.
Draudimo įmokos mokamos mokėjimo pavedimu ar kitu būdu negrynaisiais pinigais. 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.

Draudimo sutarties terminai
Sutartis sudaroma 5 metų terminui, tačiau vėliau gali būti pratęsta Draudiko nustatytomis sąlygomis.

Draudimo apsaugos galiojimas
Apdraustajam mirus, sulaukus 70 (septyniasdešimties) metų ar išmokėjus draudimo išmoką dėl diagnozuoto
Invazinio vėžio, nustoja galioti draudimo sutartis ir draudimo apsauga. Šiais atvejais ji nustoja galioti 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.
Ji visuomet baigiasi jei nutraukiama, nebegalioja ar kitais pagrindais pasibaigia sutartis.

Draudimo išmoka
Draudimo išmokos mokamos dėl draudžiamųjų įvykių:
Įvykis
Apdraustajam diagnozavus Invazinį vėžį
Apdraustajam diagnozavus Neinvazinį (ankstyvosios stadijos) vėžį
Papildomam apdraustajam diagnozavus Invazinį vėžį

Išmoka
Draudimo suma
10 % draudimo sumos
Draudimo suma

Asmuo, pretenduojantis į draudimo išmoką, privalo pateikti Draudikui draudžiamąjį įvykį patvirtinančius bei kitus pagal
draudimo taisykles reikalaujamus dokumentus.
Draudimo išmokos nemokamos, jei draudžiamasis įvykis įvyko draudimo apsaugos sustabdymo metu.
Draudikas turi teisę sutartyje ar taikytinoje teisėje nustatytais atvejais ir tvarka sumažinti draudimo išmoką ar atsisakyti
išmokėti ją.

MOKESČIAI
Sumokėta draudimo įmoka padengia visus mokesčius už paslaugas, teikiamas pagal sutartį.
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DRAUDIKO ELGESYS, KAI DRAUDĖJAS PAŽEIDŽIA DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGAS
Draudėjui pažeidus ar netinkamai vykdant sutartį, priklausomai nuo to, kokių reikalavimų nesilaikoma, gali būti
sustabdytas draudimo apsaugos galiojimas, nutraukta sutartis, nemokama arba sumažinama draudimo išmoka.
Išsamesnės informacijos apie Draudėjo pareigas, galimas neigiamas jų nevykdymo pasekmes ieškokite draudimo
taisyklėse.

DRAUDIMO RIZIKA
Draudikas, vertindamas draudimo riziką, remiasi Draudėjo/Apdraustojo pateikta sveikatos deklaracija ir kita
informacija. Draudėjas/Apdraustasis yra atsakingas už teisingos ir išsamios informacijos apie sveikatos būklę
pateikimą.
Jeigu po sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas suteikė neišsamią ar tikrovės neatitinkančią informaciją, tai
Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį arba reikalauti sutartį pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo
momento, o įvykus draudžiamajam įvykiui - nemokėti draudimo išmokos arba ją sumažinti.

DRAUDIMO SUTARČIAI TAIKOMA TEISĖ
Sutartis sudaroma, jai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
Draudiko ir kliento ginčai sprendžiami derybų keliu bei Draudiko nustatyta ir jo interneto puslapyje viešai skelbiama
skundų nagrinėjimo ir sprendimo tvarka.
Suinteresuotos šalies pageidavimu ginčai gali būti sprendžiami neteismine ginčų nagrinėjimo ir sprendimo tvarka.
Lietuvos bankui yra priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių
paslaugų teikimo, jo nustatyta tvarka. Daugiau informacijos internete adresu: http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.
Lietuvos banko adresas: https://www.lb.lt/lt/kontaktai.
Bet kuriuo atveju nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

PAPILDOMOS NAUDOS
Apdraustieji/Papildomi apdraustieji pagal galiojančią draudimo nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ sutartį gali
pasinaudoti papildomomis naudomis - antrąja medicinine nuomone ir kitomis paslaugomis, kurias teikia MediGuide
International, LLC (toliau – MediGuide). Galimybės įsigyti šias paslaugas iš Draudiko atskirai nėra.
Detalesnės informacijos apie MediGuide paslaugas ieškokite jums pateiktame MediGuide buklete.
Draudikas neatsako už MediGuide teikiamas paslaugas, jų kokybę ar bet kokius kitus MediGuide veiksmus ar
konsultacijas.
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