
Šis dokuments sniedz tikai vispārīgu informāciju par apdrošināšanas produktu. Tas nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Sīkāka informācija pirms 
līguma noslēgšanas un ar līgumu saistīta informācija par produktu ir sniegta apdrošināšanas noteikumos (vispārējie apdrošināšanas noteikumi un īpašie 
nosacījumi), piedāvājumā, apdrošināšanas polisē, citā informācijā.

Kāds ir šis apdrošināšanas veids?

Onkoloģisko slimību apdrošināšana „OncoDrop“ nodrošina finansiālu aizsardzību slimības gadījumā, 
t.i. ja jums vai jūsu bērniem ir konstatēta onkoloģiska saslimšana.

Apdrošināšanas segums tiek nodrošināts 
pieaugušajiem līdz 65 gadu vecumam 
apdrošināšanas perioda sākumā un līdz 70 
gadu vecumam apdrošināšanas perioda 
beigās.

Apdrošinātā esošie un nākamie nepilngadīgie 
bērni (līdz 17 gadu vecumam apdrošināšanas 
perioda sākumā) līdz 18 gadu vecumam 
ir apdrošināti kopā ar tiem pašiem 
apdrošinātajiem kā papildu apdrošinātās 
personas.

Apdrošināšanas atlīdzību maksā par 
apdrošināšanas gadījumiem:

Ja Apdrošinātajam tiek diagnosticēts invazīvs 
audzējs, tiek izmaksāta polisē izvēlētā 
apdrošinājuma summa;

Ja Apdrošinātajam tiek diagnosticēts 
pirmsinvazīvs audzējs (sākuma stadijā) – tiek 
izmaksāti 10% no apdrošinājuma summas;

Ja papildu apdrošinātajai personai tiek 
diagnosticēts invazīvs audzējs, apdrošinājuma 
summa tiek izmaksāta pilnā apmērā.

Jūs varat izvēlēties apdrošinājuma summu 
atbilstoši savām vajadzībām no piedāvātajām 
iespējām: 10 000; 20 000; 30 000 un 50 000 
euro.

Izņēmumi un aizliegtās darbības (jēdzieni, 
diagnostikas kritēriji u.c.) ir sīki aprakstītas 
apdrošināšanas noteikumos.

Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta 
šādos gadījumos:

Diagnosticētā slimība neatbilst apdrošināšanas 
noteikumos paredzētajiem invazīvā audzēja 
vai pirmsinvazīvā (agrīnās stadijas) audzēja 
jēdzieniem un / vai diagnostikas kritērijiem.

Diagnosticēts audzējs, par kuru bija zināms 
pirms apdrošināšanas seguma stāšanās 
spēkā, par kuru konsultējās vai par kuru būtu 
bijis jākonsultējās ar ārstu.

Slimība tika diagnosticēta mazāk nekā 180 
dienas pēc apdrošināšanas seguma stāšanās 
spēkā vai atjaunošanas.

Gadījumi, kuros netiek izmaksāta 
apdrošināšanas atlīdzība, ir sīki aprakstīti 
apdrošināšanas noteikumos.

Apdrošināšanas atlīdzību var samazināt vai 
neizmaksāt, ja līguma slēgšanas laikā tika 
sniegta nepareiza informācija par veselības 
stāvokli, apdrošināšanas risku vai saskaņā ar 
citiem līgumā paredzētajiem iemesliem.

Sīkāka informācija ir sniegta apdrošināšanas 
noteikumos.

Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, 
ja apdrošināšanas gadījums noticis 
apdrošināšanas seguma apturēšanas laikā.
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Kas tiek apdrošināts? Kas netiek apdrošināts?

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?



Visā pasaulē.

Kur es esmu apdrošināts?

• Pirms līguma noslēgšanas sniedziet apdrošinātājam pareizu un pilnīgu informāciju, atbildīgi iepazīstieties ar
apdrošināšanas noteikumiem, citu pirmslīguma informāciju, līguma noteikumiem.

• Apmaksājiet apdrošināšanas prēmijas savlaicīgi saskaņā ar apdrošināšanas polisē noteikto kārtību un grafiku.

• Informējiet apdrošinātāju par iespējamo apdrošināšanas gadījumu 30 dienu laikā.

• Piesakoties iespējamajam apdrošināšanas gadījumam, iesniedziet visus nepieciešamos un pieprasītos dokumentus.

• Pienācīgi pildiet citus līgumā paredzētos pienākumus.

Kādas ir manas saistības?

Slēdzot līgumu, ir iespējams izvēlēties apdrošināšanas prēmiju samaksas kārtību, bet vēlāk jāievēro apdrošināšanas 
polisē (polisē) noteiktie noteikumi un summas.

Apdrošināšanas prēmiju var maksāt: reizi gadā, reizi sešos mēnešos, reizi ceturksnī, katru mēnesi. Apdrošināšanas 
prēmijas tiek maksātas ar bezskaidras naudas  pārskaitījumu.

Maksājot apdrošināšanas prēmijas, obligāti jānorāda dati, kas nepieciešami apdrošinātājam, lai maksājums tiktu 
pareizi attiecināts uz līgumu. Apdrošināšanas prēmija tiek uzskatīta par nesamaksātu, kamēr apdrošinātājs to nav 
identificējis un attiecinājis uz līgumu.

Kad un kā man jāveic samaksa?

• Līgums un apdrošināšanas segums stājas spēkā nākamajā dienā pēc apdrošināšanas prēmijas pirmās daļas vai
pilnas prēmijas samaksas.

• Līgums tiek slēgts uz 5 gadiem, bet vēlāk to var atjaunot.

• Ja Apdrošinātais nomirst, sasniedz 70 (septiņdesmit) gadu vecumu vai saņem apdrošināšanas atlīdzību par
diagnosticēto invazīvo audzēju, apdrošināšanas līgums un apdrošināšanas segums, zaudē spēku arī attiecībā
uz papildu apdrošinātajiem.

• Pēc tam, kad ir izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība par pirmsinvazīvu (agrīnās stadijas) audzēju, apdrošināšanas
segums šim apdrošināšanas gadījumam beidzas, bet paliek spēkā attiecībā uz invazīvo audzēju.

• Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību papildapdrošinātajam, apdrošināšanas segums viņam vairs nav spēkā, bet
paliek spēkā galvenajam apdrošinātajam un pārējiem papildapdrošinātajiem.

• Papildapdrošinātās personas apdrošināšanas segums beidzas dienā, kad viņa sasniedz 18 gadu vecumu.

• Apdrošināšanas segumu var apturēt, ja apdrošināšanas prēmijas netiek samaksātas savlaicīgi.

• Apdrošināšanas segums beidzas, ja līgums tiek izbeigts, vairs nav spēkā vai izbeidzas citā veidā.

Kad sākas un beidzas segums?

Iesniedzot rakstisku pieprasījumu izbeigt apdrošināšanas līgumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzamā 
Līguma izbeigšanas datuma. Apdrošinātājs izbeidz Līgumu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Apdrošinājuma 
ņēmēja attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas. Šajā gadījumā pēc Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma 
tiek atmaksāta tā apdrošināšanas prēmijas daļa, kas faktiski samaksāta par apdrošināšanas periodu, par kuru 
apdrošināšanas segums netika sniegts, atskaitot līguma noslēgšanas un administrēšanas izmaksas.

Jums ir tiesības izbeigt līgumuar atvieglotiem noteikumiem, kā arī tiesības izbeigt līgumu 15 dienu laikā no līguma 
noslēgšanas brīža.

Kā es varu atcelt līgumu?


