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Vähihaiguste kindlustus OncoDrop
Kindlustustoote teabedokument
Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Narva mnt 63/2, 10120 Tallinn, Eesti
Teabedokumendis on välja toodud vähihaiguste kindlustuse OncoDrop üldine ülevaade. Täpsem teave on leitav kindlustustingimustes, lepingueelse
teabe lehel, poliisil ning muudes dokumentides.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Tegemist on õnnetusjuhtumikindlustuse ja haiguskindlustuse lisakindlustusega, mis pakub rahalist tuge kui kindlustatu sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel
või tal diagnoositakse pahaloomuline kasvaja. Vähihaiguste kindlustuskaitse (invasiivse vähi diagnoosi korral) laieneb automaatselt ka kindlustatud isiku
alaealistele lastele.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatakse kindlustatud isiku surma õnnetusjuhtumi
tagajärjel ja kindlustatud isikute haigestumist pahaloomulistesse kasvajatesse.

Õnnetusjuhtumi surma kindlustuskaitse puhul ei ole
kindlustusjuhtumiks:

Kindlustushüvitist makstakse järgmiste
kindlustusjuhtumite korral:

 haigestumine, näiteks infarkt, insult, salmonelloos,
düsenteeria, puukborrelioos, puukentsefaliit, HIV,
kudede mikrotraumast põhjustatud infektsioon vmt;
 mürgistus, mis on tekkinud vabatahtlikult manustatud
tahkest, vedelast või gaasilisest ainest, nagu alkohol
või narkootiline, psühhotroopne või toksiline aine,
arsti määramata ravim, ebakvaliteetne toit vmt.



Surmajuhtum õnnetusjuhtumi tagajärjel:
kui kindlustatud isik sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel
kahe aasta jooksul alates õnnetusjuhtumi toimumise
päevast, siis maksame kindlustatud isiku poolt
määratud soodustatud isiku(te)le hüvitise 1000
eurot.



Invasiivse kasvaja diagnoosi korral:

Vähihaiguste
kindlustuskaitse
puhul
ei
ole
kindlustusjuhtumiks:
 healoomulised kasvajad;
 düsplaasiad ja kasvajaeelsed seisundid;
 nahakasvajad (välja arvatud melanoomi in situ vorm);
 mitte-melanoomsed nahakasvajad (basaalrakulised ja
lamerakulised nahakasvajad, protuberantne dermatofibrosarkoom);

kui kindlustatud isikul või tema alaealisel lapsel
diagnoositakse invasiivne kasvaja ehk pahaloomuline kasvaja, siis maksame hüvitise 100%
ulatuses vähihaiguste kindlustussummast.


Preinvasiivse kasvaja diagnoosi korral:
kui kindlustatud isikul diagnoositakse preinvasiivse
kasvaja ehk varajases staadiumis pahaloomuline
kasvaja, siis maksame välja hüvitise 10% ulatuses
vähihaiguste kindlustussummast.

 pahaloomulised kasvajad, mis on diagnoositud ainult
veres, süljes, väljaheites, uriinis või muus
kehavedelikus leiduvate pahaloomuliste rakkude
ja/või kasvajaga seotud markerite/molekulide alusel,
kui puuduvad muud lõplikud ja kliiniliselt
kontrollitavad tõendid.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Õnnetusjuhtumi surma kindlustuskaitse puhul
kindlustushüvitist ei maksta, kui õnnetusjuhtumi ajal
kindlustatud isik:
— oli joobeseisundis;

— pani toime õigusvastase teo;
— seadis end teadlikult ohtu;
— osales massirahutuses, terrorismis või sõjalises
operatsioonis.
Vähihaiguste kindlustuskaitse puhul ei kuulu kindlustushüvitis väljamaksmisele järgmistel juhtudel:
! Diagnoositud kasvaja ei vasta kindlustustingimustes
toodud kirjeldusele ja/või diagnostilistele kriteeriumitele.
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Kui pahaloomuline kasvaja diagnoositi 180 päeva
jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist.
Vähk oli diagnoositud või seda kahtlustati juba enne
kindlustuslepingu sõlmimist.
Enne kindlustuslepingu sõlmimist oli kasvaja suhtes
konsulteeritud arstiga või mõistlik isik oleks pidanud
konsulteerima arstiga.
Kindlustushüvitist vähendatakse või jäetakse välja
maksmata juhul, kui lepingu sõlmimisel oli esitatud
valeinformatsiooni kindlustatud isiku tervisliku
seisundi kohta.

Detailsem info piirangutest on välja toodud kindlustustingimustes.

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.

Millised on minu kohustused?
—
—
—
—
—
—

Enne lepingu sõlmimist tutvuda kindlustustoote tingimustega.
Anda kindlustusandjale tõest teavet kindlustuslepingu sõlmimisel.
Tasuda kindlustusmakseid õigeaegselt vastavalt lepingu poliisil välja toodud sagedusele.
Teavitada kindlustusandjat kindlustusjuhtumist 30 päeva jooksul.
Kindlustusjuhtumi toimumisel esitada kõik vajalikud dokumendid.
Täita teisi kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi.

Millal ja kuidas ma maksan?
—
—

Kindlusmakse suurus ja maksete tasumise sagedus on toodud poliisil.
Kindlusmaksed tasutakse pangaülekandega.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
—
—
—
—

Kindlustusleping hakkab kehtima kindlustusmakse laekumisele järgneval päeval.

—

Vähihaiguste kindlustuskaitse algab pärast ooteaja (180 päeva) möödumist ja lõpeb kui kindlustusandja on kindlustusvõtja
invasiivse kasvaja diagnoosi korral kindlustushüvitise välja maksnud.

—

Kindlustushüvitise väljamaksmisel seoses kindlustusvõtja preinvasiivse kasvaja diagnoosiga, lõpeb antud kindlustuskaitse, kuid jääb
kehtima invasiivse kasvaja kindlustuskaitse.

—

Kindlustushüvitise väljamaksmisel seoses kindlustatud alaealisel lapsel diagnoositud invasiivse kasvajaga, lõpeb antud
kindlustuskaitse selle lapse suhtes, kuid kaitsed jäävad kehtima kindlustusvõtjale ning tema teistele alaealistele lastele.

—
—
—

Kindlustatud lapse kindlustusakaitse lõpeb päeval kui ta saab 18-aastaseks.
Kindlustuslepingu kehtivuse ajal sündinud lastele hakkab invasiivse vähi kindlustuskaitse kehtima kohe ja ooteaega ei rakendata.

Kindlustusleping sõlmitakse tähtajaliselt kuni viieks aastaks.
Kindlustusleping ning kindlustuskaitsed lõpevad kindlustusvõtja surmaga.
Õnnetusjuhtumi surmakaitse algab esimese kindlustusmakse laekumise päevale järgneval päeval ja lõpeb kui saabub
kindlustuslepingu lõppkuupäev. Õnnetusjuhtumijärgse surmajuhtumi kaitse kehtib ka juhul kui vähiravi hüvitis on välja makstud.

Kindlustuskaitse lõpeb ennetähtaegselt, kui kindlustusvõtja või kindlustusandja taganeb lepingust või ütleb selle üles
(nt kindlustusvõtja ei tasu õigeaegselt kindlustusmakseid, kindlustusvõtja on rikkunud lepingueelse teabe andmise kohustust).

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
—

Kindlustuslepingust saab taganeda 14 kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Kindlustulepingust taganemiseks tuleb
esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Lepingust taganemisel kogu tasutud kindlustusmakse tagastatakse.

— Täpsem kindlustuslepingu lõpetamise kord on toodud kindlustustingimustes.

