Poistenie onkologickej choroby
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051

Produkt: Poistenie onkologickej choroby

Tento dokument má informatívny charakter a poskytuje stručný prehľad o kľúčových údajoch týkajúcich sa obsahu poistenia pre prijatie
informovaného rozhodnutia zákazníka. Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené
v zmluvnej dokumentácii (Návrh poistnej zmluvy, Poistná zmluva, Poistné podmienky a Osobitné dojednania). Pre kompletnú
informovanosť je potrebné si prečítať všetky dokumenty zmluvnej dokumentácie.
O aký typ poistenia ide?
Toto komerčné poistenie chráni poisteného pred negatívnym finančným dopadom diagnostikovania rakoviny.

Čo je predmetom poistenia ?
Čo nie je predmetom poistenia?

✓ diagnostikovanie zhubného a/alebo
vybraného nezhubného nádoru
poistenému a jeho deťom do 18.
roku.
✓ možnosť overenia správnosti
stanovenej onkologickej diagnózy
a navrhnutej liečby u zahraničných
špecialistov.

Konkrétna výška poistného plnenia
v percentách zo zvolenej poistnej
sumy v prípade diagnostikovania
zhubného a nezhubného
(neinvazívneho) nádoru je uvedená
vo Všeobecných poistných
podmienkach.

x Osoba, ktorej bol diagnostikovaný (aj v
minulosti) zhubný nádor, Crohnova choroba,
ulcerózna kolitída, chronická hepatitída, cirhóza
pečene, HIV, AIDS, polycystická choroba
obličiek a polypóza hrubého čreva.
x

Osoba, ktorá je v lekárskej starostlivosti z
dôvodu diagnostikovania, liečby, kontroly
alebo sledovania akéhokoľvek nádorového
ochorenia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Z poistenia sú vylúčené najmä situácie:
!

ak bola poistenému diagnostikovaná onkologická
choroba počas čakacej doby,

!

ak nebola onkologická choroba diagnostikovaná v
zdravotníckom zariadení v Európe odborným
lekárom na základe histológie (výnimka
neoperovateľné nádory mozgu a CNS),

!

ak poistený nevyhľadá lekársku pomoc
alebo odmietne konvenčnú liečbu

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných podmienkach.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Na území Európy (členské štáty Európskej únie, Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Švajčiarsko)

Aké mám povinnosti?
-

Odpovedať na všetky otázky týkajúce sa môjho zdravotného stavu pravdivo a úplne.
V prípade príznakov onkologickej choroby vyhľadať lekára a riadiť sa jeho pokynmi.
Na požiadanie poisťovateľa zbaviť mlčanlivosti svojich ošetrujúcich lekárov a/alebo zdravotnícke zariadenia a
súhlasiť s poskytnutím informácií a dokladov súvisiacich s poistením a šetrením poistnej udalosti.
Predložiť správy o svojom zdravotnom stave od svojho ošetrujúceho lekára a/alebo odborného lekára a/alebo
zdravotníckeho zariadenia a výpis z účtu poistenca zdravotnej poisťovne.
Na žiadosť poisťovateľa podrobiť sa vyšetreniu u odborného lekára, ktorého určí poisťovateľ.
Ohlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu na tlačive Oznámenie poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností nájdete v poistných podmienkach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, pričom poistným obdobím je jeden rok. V poistnej zmluve je
možné dohodnúť platenie poistného v splátkach a to mesačne, štvrťročne alebo polročne. Poistné platíte buď
v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na kontaktnom
mieste poisťovne alebo u jej sprostredkovateľa. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku,
poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej
banke. Pri poistení na diaľku je potrebné uhradiť prvé poistné do 15 dní od predloženia návrhu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, ak bolo uhradené poistné včas a
v plnej výške. Poistenie končí:
-

uplynutím poistnej doby 5 rokov od začiatku poistenia.
uplynutím poistného obdobia, v ktorom poistený dosiahol 70 rokov (dieťa 18 rokov)
ak poistná udalosť nastane počas čakacej doby 180 dní od začiatku poistenia
uplynutím dňa, v ktorom bola vyčerpaná poistná suma
dňom úmrtia poisteného
dňom diagnostikovania zhubného nádoru poistenému
z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku (napr. neplatenie poistného)

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistenie môžete vypovedať vy alebo poisťovateľ písomne do dvoch mesiacov po jeho uzavretí s 8- dňovou
výpovednou lehotou. Môžete sa tiež s poisťovateľom dohodnúť na ukončení zmluvy k dátumu, s ktorým obe strany
súhlasia. Takisto môžete zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia, ak túto skutočnosť písomne poisťovateľovi
oznámite aspoň 6 týždňov pred koncom tohto poistného obdobia. Ak tento termín nestihnete, poistenie končí
uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili cez formulár na internetovej stránke
poisťovne alebo cez telefón môžete od poistnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy.

