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Produktas: sveikatos draudimas

Šiame dokumente rasite trumpą bendro pobūdžio informaciją apie sveikatos draudimą. Tai nėra Jūsų individualias draudimo sąlygas atskleidžiantis dokumentas ir nėra draudimo
sutarties dalis. Išsamią iki sutartinę ir su draudimo sutartimi susijusią informaciją pateikiame Jums adresuotuose dokumentuose, draudimo liudijime ir draudimo taisyklėse.
Draudimo sutartis sudaroma vadovaujantis Sveikatos draudimo taisyklėmis Nr. 018, jas rasite mūsų interneto svetainėje www.if.lt.

Kokia šio draudimo rūšis
Sveikatos draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimu galima apdrausti įmonės darbuotojų turtinius interesus, susijusius su jų sveikatos sutrikimais.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Kam netaikoma draudimo apsauga?

DRAUDIMO SUMA
Draudimo sumos yra nurodomos draudimo liudijime. Jų dydžiai nustatomi
mūsų ir Jūsų tarpusavio susitarimu kiekvienai Jūsų pasirinktai draudimo
apsaugos sąlygai. .
JEIGU PASIRINKOTE IR TAI NURODYTA DRAUDIMO LIUDIJIME, DRAUDŽIAME NUO ŠIŲ PAGRINDINIŲ RIZIKŲ :
Kritinių ligų gydymo išlaidų – kai draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu apdraustajam pirmą kartą diagnozuojama kritinė liga.

Draudimo išmokos nemokame, jei sveikatos sutrikimai atsirado dėl:
bandymo nusižudyti arba tyčinio susižalojimo, taip pat dėl alkoholio,
narkotikų ar toksinių medžiagų bei vaistų, neskirtų licencijuoto gydytojo
(arba skirtų ne licencijuoto gydytojo), vartojimo;
apdrausto asmens padaryto nusikaltimo, taip pat sulaikant apdraustąjį
arba jam esant laisvės atėmimo įstaigose;
įvykių, susijusių su karo, karo veiksmų arba ypatingosios padėties įvedimu, masiniais neramumais ar branduolinės energijos poveikiu;

Stacionaraus gydymo išlaidų, kai apdraustasis gydomas stacionare
(išskyrus dienos chirurgiją ir dienos stacionarą).

psichinių, lytiniu būdu plintančių, žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV)
sukeltų ligų (tarp jų – AIDS), neatsižvelgiant į ligos stadiją;

Ambulatorinės diagnostikos ir chirurgijos išlaidų dėl ūmiai atsiradusio
sveikatos sutrikimo.

onkologinių ligų (jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip);
priklausomybės ligų (narkomanijos, alkoholizmo, toksikomanijos ir t. t.);

Dienos chirurgijos ir dienos stacionaro išlaidų.
Lėtinių ligų gydymo išlaidų.
Visų sveikatos išlaidų, kai apdraustasis patiria LR privalomojo sveikatos draudimo nekompensuojamų išlaidų.
Dantų gydymo išlaidų.

sveikatos sutrikimų, susijusių su nėštumu ir gimdymu (nėštumo diagnozavimu, stebėjimu, nutraukimu, nutrūkimu (persileidimu), komplikacijomis po gimdymo), išskyrus nelaimingų atsitikimų atvejus;
Neapmokame gydymo išlaidų už:
gydymą, kurį atliko apdraustojo šeimos nariai;

Išlaidų optikos priemonėms ir paslaugoms.

kosmetines, plastines operacijas ir procedūras;

Išlaidų privalomųjų darbuotojų profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugoms.

dirbtinės kraujotakos sąlygomis atliekamas širdies operacijas;
palaikomąjį gydymą ir slaugą specializuotuose stacionaruose;

Išlaidų medicininei reabilitacijai.
Išlaidų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms su receptu.

organų ir audinių persodinimo operacijas ir šioms operacijoms naudojamų medžiagų, implantų, protezų, medicininių aparatų įsigijimą;

Išlaidų nereceptiniams vaistams, maisto papildams ir vitaminams.

regėjimo koregavimo lazeriniu būdu operacijas , jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip;

Išlaidų skiepams.

gydymą, kuris nepagrįstas oficialiais dokumentais;

Išlaidų profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugoms.

anonimiškai atliktus diagnostinius tyrimus, gydymą ir reabilitaciją;

Išlaidų medicininei reabilitacijai po gydymosi stacionare.

ambulatorinį lėtinių ligų gydymą, jeigu draudimo liudijime nenurodyta
kitaip;
logopedo, psichoterapeuto, seksopatologo, psichologo, psichiatro paslaugas, tarp jų depresijos gydymą;
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ambulatorinį gydymą ir reabilitaciją po kosmetinių ir plastinių operacijų
bei kosmetinį gydymą;

savanorišką ir profilaktinį sveikatos patikrinimą, per kurį gydytojas specialistas nenustato ligos arba kai į gydymo įstaigą kreipiamasi neturint
nusiskundimų dėl sveikatos būklės;
nevaisingumo diagnostiką ir gydymą, potencijos sutrikimų gydymą, dirbtinį apvaisinimą, paslaugas ir priemones dėl kontracepcijos;
genetinių ir įgimtų ligų bei jų komplikacijų gydymą;
odontologines paslaugas, žandikaulių chirurginį gydymą, jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip.

Ar yra kokių nors draudimo apsaugos apribojimų?
Draudimo išmokos nemokame, jei:
įvykis yra nedraudžiamasis;
Jūs nuslėpėte informaciją arba pateikėte klaidingus duomenis ir tai galėjo lemti mūsų apsisprendimą sudaryti draudimo sutartį ar nustatyti
draudimo sąlygas;
pagal Jūsų ar apdraustojo pateiktus dokumentus negalime nustatyti
draudžiamojo įvykio fakto, datos, sunkumo ir aplinkybių; taip pat kai pateikti esminiai duomenys apie įvykį yra klaidinantys ir tai turi įtakos įvykio pripažinimui draudžiamuoju įvykiu arba draudimo išmokos dydžio
apskaičiavimui;
Jūs ar apdraustasis neleidžia ar trukdo mums susipažinti su apdraustojo
medicinine ar kita su įvykiu susijusia dokumentacija arba patikrinti jo
sveikatos būklę;
kitais įstatymuose ar draudimo sutartyje nustatytais atvejais.

Kur man taikoma draudimo apsauga?
Draudimo apsauga galioja Lietuvoje, jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip

Kokios mano pareigos?
Suteikite mums teisingą informaciją, kurios mes prašome sudarydami draudimo sutartį, bei informuokite apie bet kokius pateiktos informacijos arba draudimo rizikos
pasikeitimus
Supažindinkite apdraustuosius ir naudos gavėją su sudaryta draudimo sutartimi ir jų pareigomis
Laiku sumokėkite draudimo įmoką arba jos dalis
Laikykitės taisyklėse numatytų saugos reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų tinkamai laikytųsi ir apdraustieji
Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą, esančią mūsų interneto svetainėje www.if.lt. Jei interneto prieigos neturite, paskambinkite mums tel. 1620
Vykdykite mūsų nurodymus bei suteikite mums galimybę nevaržomai tirti įvykio aplinkybes
Kitos Jūsų pareigos, nurodytos draudimo taisyklėse

Kada ir kaip moku?
Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodyti draudimo liudijime. Draudimo įmoką galite sumokėti pavedimu arba mokėjimo kortele.

Kada įsigalioja ir baigiasi draudimo apsauga?
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Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo apsaugos pradžios datos, jeigu draudimo įmoka arba pirmoji jos dalis yra sumokėta. Draudimo apsauga pasibaigia draudimo liudijime nurodytą datą, jeigu draudimo sutartis nebuvo nutraukta dėl Jūsų kaltės (pvz., jei laiku nesumokėjote draudimo įmokos).

Kaip galiu nutraukti sutartj?
Jūs turite teisę nutraukti draudimo sutartį dėl bet kokios priežasties. Dėl sutarties nutraukimo turite kreiptis draudimas@if.lt arba telefonu 1620.
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Jūsų prašymu nutraukus draudimo sutartį, Jums grąžiname draudimo įmoką už likusį apmokėtą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, išskaičiavę pagal draudimo
sutartį mūsų išmokėtas ir numatomas išmokėti draudimo išmokas bei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (25 % grąžintinos draudimo įmokos sumos).

