Grazer Wechselseitige Versicherung AG
Atmintinė apie draudimo produktus
Produktas: Papildomas draudimas RD1MZ3
DĖMESIO: Čia rasite tik svarbiausią informaciją. Visą informaciją iki sutarties sudarymo ir sutartyje pateiktą informaciją
rasite:
• prašyme draustis,
• draudimo polise ir
• draudimo sąlygose.

Koks tai draudimas:
Papildomas draudimas su išmokomis sunkios ligos atveju

Kas apdrausta?




Draudimas apima vieną iš trijų sunkių apdrausto
asmens ligų (širdies priepuolio, vėžio ar insulto)
atsiradimą draudimo laikotarpiu. Jei pasireiškia
viena iš minėtų sunkių ligų, išmokos gavėjui (ams) išmokama vienkartinė išmoka (draudimo
suma). Draudimo sumos dydis ir draudimo
trukmė yra sutarti.
Papildomas draudimas yra sudaromas draudimo
laikotarpiui, o draudimo suma lieka pastovi.

Draudimo išmoka priklauso nuo sutarties.
Pastaba: Šis papildomas draudimas gali būti
sudarytas tik kaip pagrindinio draudimo (gyvybės
draudimo) priedas. Jis galioja tik kartu su pagrindiniu
draudimu, be kurio papildomo draudimo tęsti
negalima.

Kas neapdrausta?

x

x
x
x
x

x

Širdies priepuolis, vėžys ar insultas per 90 dienų
nuo sutarties sudarymo pradžios (laukimo
laikotarpis)
Sunki liga, sukelta piktnaudžiavimo alkoholiu,
nuodais, narkotikais ar vaistais
Sunki liga, atsiradusi dėl tyčinės nusikalstamos
veikos
Sąmoningas ligos sukėlimas arba jėgų praradimas
Sąmoningas susižalojimas arba mėginimas
nusižudyti
Sunki liga, sukelta karo veiksmų

Ar yra draudimo apsaugos dydžio apribojimų?


Draudimas taikomas tik tuo atveju, jei mokamos
įmokos, ir tik įmokos mokėjimo laikotarpiu.



Apdraustasis turi išgyventi sunkią ligą bent 30
dienų, o diagnozė turi būti patvirtinta.



Sunkiomis ligomis laikomos tik trys sunkios ligos,
išvardytos sąlygose (širdies priepuolis, vėžys,
insultas).
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Kur aš esu apdrausta (-s)?


Visame pasaulyje.

Kokius įsipareigojimus turiu aš arba naudos gavėjai?
-

Prieš sudarant sutartį ir prieš prasidedant draudimui: būtina pateikti teisingus ir išsamius atsakymus į visus
prašyme esančius klausimus taip pat ir sveikatos klausimus
Sutarties galiojimo laikotarpiu: būtina informuoti apie rizikos padidėjimą ir adreso pasikeitimą (gyvenamosios
vietos pasikeitimas)
Draudiminio įvykio atveju: reikalingų dokumentų (pvz., diagnozę įrodančių dokumentų) pateikimas

Kada ir kaip aš mokėsiu įmokas?
Kada: Jūs mokėsite draudimo įmokas laiku iš anksto, kaip numatyta sutartyje: kasmet, kas šešis arba tris mėnesius.
Kaip: su mokėjimo blanku - kaip sutarta

Kada prasideda ir baigiasi draudiminė apsauga?
Pradžia: Kaip sutarta draudimo sutartyje, bet tik tuo atveju, jei laiku sumokėsite savo pirmąją įmoką.
Pabaiga: Draudimo apsauga baigiasi, jei apdraustasis asmuo draudimo laikotarpiu dėl nelaimingo atsitikimo miršta,
pasibaigia sutarties galiojimo laikas arba sutartis nutraukiama. Jeigu pagrindinis draudimas baigiasi arba atsisakoma mokėti
draudimo įmokas, papildomas draudimas ir draudimo apsauga baigiasi.

Kaip galiu nutraukti sutartį?
Papildomas draudimas gali būti bet kuriuo metu raštiškai nutrauktas einamųjų draudimo metų pabaigoje arba per
draudimo metus su 3 mėnesių įspėjimo laikotarpiu, bet ne anksčiau kaip pirmųjų draudimo metų pabaigoje. Nutraukus
(tik) papildomą draudimą, tebegalioja pagrindinis draudimas.
Nutraukus pagrindinį draudimą, atšaukimas taikomas ir papildomam draudimui.
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