ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
(01/08/2016 - 31/07/2020)
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /
ΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΛΟΥΣ

-

€750.000,00/
Μέλος

-

Επισκέψεις σε Γιατρούς
(α) Για κάθε ιατρική επίσκεψη κάθε μέλους, στην Κύπρο
(Παθήσεις, Συμβουλές, Διαγνώσεις)

90%

(β) Για κάθε ιατρική επίσκεψη κάθε μέλους στην Κύπρο,
για επεμβάσεις που δεν χρειάζεται παραμονή σε
νοσοκομείο/κλινική

90%

(γ) Για κάθε ιατρική επίσκεψη, κάθε μέλους, στο
Εξωτερικό (Παθήσεις, Συμβουλές, Διαγνώσεις, για
επεμβάσεις που δεν χρειάζεται παραμονή σε
νοσοκομείο/κλινική

90%

(δ) Εμβολιασμοί (όλων των ειδών εμβολιασμοί)

3

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ανώτατη Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη
(α) Ανώτατη Ετήσια Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών
Εξόδων, ανά περιστατικό, ανά μέλος, στην Κύπρο
και στο Εξωτερικό.

2

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑ
ΕΞΟΔΟ

90%

€600,00/
Μέλος

€3.000,00
/Μέλος

Για Ιατρούς
εκτός δικτύου,
η εταιρεία θα
αποζημιώνει
με βάση τις
εύλογες και
συνήθεις
χρεώσεις.

€3.000,00/
Μέλος

€1000,00/ Μέλος

Θα καλύπτεται
από το
συγκεκριμένο
ποσό
(€1.000,00) το
90% το κόστος
εμβολίου και
τυχόν χρέωση
επίσκεψης.

Νοσοκομειακά / Εξωνοσοκομειακά Έξοδα
90%
(α) Ημερήσια Κάλυψη για διαμονή και διατροφή σε
Νοσοκομείο ή Κλινική στην Κύπρο

€200,00

(β) Ημερήσια Κάλυψη για διαμονή και διατροφή σε
Νοσοκομείο ή Κλινική στο Εξωτερικό

90%

€400,00

(γ) Ημερήσια Κάλυψη για διαμονή και διατροφή σε
εντατική στην Κύπρο και στο Εξωτερικό

90%

€600,00

1

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

(δ) Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή άλλα Ιατρικά Έξοδα
στην Κύπρο (περιλαμβανομένων εξόδων
εγχείρησης, προ-εγχειρητικών
εξετάσεων/αναλύσεων συμπεριλαμβανομένων
αναλύσεων σεξουαλικών μεταδιδόμενων ασθενειών,
αναλώσιμα πχ. βίδες, πλατίνα κτλ., θεραπευτικής
αγωγής και Φυσιοθεραπείας)
(ε) Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή άλλα Ιατρικά Έξοδα στο
Εξωτερικό (περιλαμβανομένων εξόδων εγχείρησης,
προ- εγχειρητικών εξετάσεων/αναλύσεων
συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων σεξουαλικών
μεταδιδόμενων ασθενειών, αναλώσιμα πχ. βίδες,
πλατίνα κτλ., θεραπευτικής αγωγής και
Φυσιοθεραπείας)
(στ) Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ως εξωτερικός
ασθενείς - Kατόπιν παραπεμπτικού ιατρού στην
Κύπρο ή στο Εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων
των φυσιοθεραπειών)

4

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑ
ΕΞΟΔΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

95%

€750.000,00/
Μέλος
€750.000,00/

95%

Μέλος

95%

€20.000,00/
Μέλος

90%

(β) Προληπτικές Γενικές Εξετάσεις Χωρίς Παραπεμπτικό Ιατρού – Μια φορά το χρόνο
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα και
Υπερηχοκαρδιογράφημα
Test Παπανικολάου και Υπερηχογράφημα
Μαστογραφία και Υπερηχογράφημα στήθους
Αναλύσεις Αίματος ή/και Ούρων
Οστεοπόρωση
PSA (Προστάτης)
Test Κοπώσεως
Αναλύσεις θυροειδούς και Υπερηχογράφημα
Κολονοσκόπηση
Γαστροσκόπηση

100%

2

Θα
πληρώνεται το
95% σύμφωνα
με τις εύλογες
και συνήθεις
χρεώσεις των
νοσηλευτικών
ιδρυμάτων
εντός του
δικτύου.

Νοουμένου ότι
γίνονται με
σύσταση του
θεράποντος
ιατρού και
άσχετα με το
αποτέλεσμα.

Εξετάσεις
(α) Διαγνωστικές Εξετάσεις Κατόπιν Παραπεμπτικού Ιατρού στην Κύπρο και
στο Εξωτερικό

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
/ ΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΛΟΥΣ

€700,00/
Μέλος

Θα πληρώνεται
το 100%
σύμφωνα με τις
εύλογες και
συνήθεις
χρεώσεις των
τιμών εντός
δικτύου των
προμηθευτών
ιατρικών
υπηρεσιών και
χωρίς να
χρειάζεται να
συμπληρωθεί το
έντυπο
απαίτησης από
γιατρό.

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Α/Α
5

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑ
ΕΞΟΔΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

90%

€1.000,00
/Μέλος

Φάρμακα
(α) Κάλυψη εξόδων φαρμάκων με απόδειξη φαρμακείου
και συνταγή γιατρού ή σε σχέση με προηγούμενα
περιστατικά (συνέχιση θεραπείας) και όταν αυτό είναι
εγγεγραμμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6

7

8

Νευρικές, νευρολογικές ή ψυχολογικές διαταραχές,
ψυχιατρικές παθήσεις και επιληψία περιλαμβανομένου
φαρμακευτικής αγωγής
Ενναλακτική Θεραπεία (Ωφέλημα το οποίο αφορά
θεραπεία σε χειροπράκτη ως εξωτερικός ασθενείς,
βελονισμός, ομοιοπαθητικός και οστεοπαθητική που
παρέχεται από ειδικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
ως χειροπράκτης, βελονιστής, ομοιοπαθητικός ιατρός ή
οστεοπαθητικός στο χώρο όπου παρέχεται η θεραπεία).
Στην περίπτωση ποδιάτρου καλύπτονται μόνο οι
επισκέψεις.

€500,00/Μέλος
90%

€500,00/ Μέλος
90%

Μητρότητα
(α) Φυσιολογικός Τοκετός

€1.500,00

(β) Καισαρική Τομή

€2.000,00

(δ) Αποβολή

€500,00

(ε) Παραμονή σε κλινική / νοσοκομείο λόγω
επιπλοκών μετά από γνωμάτευση ιατρού

9

90%

Άλλα Έξοδα
(α) Έξοδα ασθενοφόρου

90%

(β) Διεθνής Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια (Ωφέλημα το
οποίο
είναι
υπηρεσία
διακομιδής
και
επαναπατρισμού και είναι διαθέσιμη 24 ώρες το
24ώρο, 365 μέρες το χρόνο οπουδήποτε στον
κόσμο)

3

100%

€500,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /
ΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΛΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Α/Α

10

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑ
ΕΞΟΔΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /
ΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΛΟΥΣ

Επιπρόσθετη διαμονή
(α) Χρεώσεις για έναν ενήλικο συγγενή που θα
μείνει στο ίδιο νοσοκομείο με ένα παιδί μέλος,
ηλικίας μικρότερης των 18 ετών το κόστος
καλύπτεται από το ωφέλημα του παιδιού.
(β) Καταβάλλεται επίσης ωφέλημα για ένα παιδί
που θηλάζει προκειμένου να παραμείνει στο ίδιο
νοσοκομείο με τη μητέρα του που είναι μέλος.
Το κόστος καλύπτεται από το ωφέλημα της
μητέρας.

11

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

€200,00
για την
Κύπρο
και
€300,00 για
το εξωτερικό

80%

80%

Κατ΄οίκον νοσηλευτική φροντίδα
Πληρωμή
έως και 60
ημέρες ανά
ασφαλιστικό
έτος

Νοσηλεία στο σπίτι κατόπιν σύστασης από ιατρό
(με την προηγούμενη έγκριση μας) όταν συντρέχει
ιατρική ανάγκη για κάποιο μέλος που χρειάζεται
επαγγελματία νοσοκόμο αμέσως μετά την
νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή την ημερήσια
νοσηλεία του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ (01/08/2016 - 31/07/2020)
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οδοντιατρική Περίθαλψη
(α) Γενική οδοντιατρική περίθαλψη (θεραπεία ουλίτιδας,
καθαρισμός/φθορίωση, περιτονίτιδα κτλ)
(β) Εξαγωγή, Σφράγισμα, Απονεύρωση, Ακτινογραφία
(συμπεριλαμβανομένης Πανοραμικής).

€200,00/Μέλος

(γ) Στεφάνη ή Γέφυρα πορσελάνης ή εμφύτευμα
(δ) Ορθοδοντική θεραπεία ή άλλη θεραπεία που έχει σχέση
με την ορθοδοντική
(ε) Ατύχημα στα δόντια

4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /
ΟΡΙΑ

