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Άµεση και γρήγορη 
υποβολή απαιτήσεων  
και πρόσβαση στα 
Ασφαλιστικά σου 
Προγράµµατα
• ∆υνατότητα υποβολής των απαιτήσεων σας  

ηλεκτρονικά µέσω της Υπηρεσίας eClaims 
για τα Σχέδια Υγείας σας απλά και γρήγορα

• Πρόσβαση στα στοιχεία Σχεδίων Υγείας 
σας και των Εξαρτωµένων σας, 
παρουσιάζοντας την ηλεκτρονική Κάρτα 
Νοσηλείας αλλά και Ιατρική βοήθεια µέσω 
της εφαρµογής

• Πρόσβαση στα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 
σας µε όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε όπως αριθµός Συµβολαίου, 
ηµεροµηνία έναρξης, καθαρή αξία 
εξαγοράς, συνολικό ασφάλιστρο, 
συχνότητα πληρωµών, ηµεροµηνία 
επόµενης οφειλής, ασφαλιστικές 

 καλύψεις και ωφελήµατα

• ∆υνατότητα να κατεβάσετε το 
Πιστοποιητικό Φόρου Εισοδήµατος

 (LAPC)

• Πληροφορίες για τα Ταµεία σας όπως 
 η αξία µονάδων και η αξία ταµείου καθώς 

και η Τιµή Αγοράς και η Τιµή Εξαγοράς µε 
γραφική παράσταση της απόδοσης

• Στοιχεία επικοινωνίας του 
 Ασφαλιστικού σας Σύµβουλου

• Στοιχεία επικοινωνίας του 
 Τµήµατος Εξυπηρέτησης

Ο∆ΗΓΟΣ 
online εγγραφής και 

υποβολής απαιτήσεων∆ιαδικτυακή Πύλη Ασφαλισµένων



Κατεβάστε την εφαρµογή 
INSUPASS στο κινητό σας
και ενεργοποιήστε την.

Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή 
των προσωπικών σας στοιχείων, 
όνοµα, επίθετο, αριθµός 
ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
ηµεροµηνία γέννησης, κινητό 
τηλέφωνο και email.

Διαβάστε και αφού αποδεχτείτε 
τους όρους προχωρήστε στην 
εγγραφή. Θα σας σταλεί 
ΟTP SMS για επιβεβαίωση της 
εγγραφής σας.
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Μπείτε στη Διαδικτυακή Πύλη 
Πελατών της CNP CYPRIALIFE
όπου θα πρέπει να 
καταχωρήσετε το USER NAME 
και τον κωδικό πρόσβασης που 
έχετε επιλέξει. Ακολούθως 
πατήστε ΕΙΣΟ∆ΟΣ.

Εαν δεν είστε υφιστάµενος 
συνδροµητής, πατήστε στο 
ONLINE εγγραφή.
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Μπορείτε να δείτε τα 
Σχέδια Υγείας σας, τα 
Ασφαλιστικά σας Συµβόλαια, 
τα Ταµεία και όλες τις 
Απαιτήσεις σας.

Διαλέξτε:
Οι Απαιτήσεις µου
- ΑΤΟΜΙΚΑ
- ΟΜΑ∆ΙΚΑ

Παράδειγµα:

Μπορείτε να καταχωρήσετε 
νέες απαιτήσεις που πιθανόν 
να θέλετε να υποβάλετε 
επιλέγοντας το + στο κάτω 
δεξιά µέρος της οθόνης σας.
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Επιλέξτε προσεκτικά το είδος 
της Απαίτησης που θέλετε να 
υποβάλετε.
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Επιλέξτε το Μέλος για το οποίο 
θα υποβάλετε την Απαίτηση. 
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download the app

Βήµα προς Βήµα
Οδηγός

Διαλέξτε:
Ελληνικά (GR) / Αγγλικά (ENG)

- ΑΤΟΜΙΚΑ
- ΟΜΑ∆ΙΚΑ

Διαλέξτε για ποιο Συµβόλαιο 
θα είναι η Απαίτηση σας.



Συµπληρώστε την διάγνωση
και την ηµεροµηνία εµφάνισης 
συµπτωµάτων και καταχωρήστε 
τη σχετική απόδειξη πληρωµής.

Διαβάστε και αφού αποδεχτείτε 
τους Όρους και Προϋποθέσεις, 
πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.

Ανεβάστε στην Εφαρµογή τα 
απαραίτητα/υποχρεωτικά 
έντυπα (*) και άλλα
δικαιολογητικά στα πεδία που 
απαιτούνται.
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Φωτογραφίστε τα έντυπα σας
ή κάντε upload από το ιστορικό 
του κινητού σας.

Εάν έχετε όλα τα έγγραφα 
τότε προχωρήστε στην τελική 
ΥΠΟΒΟΛΗ.

Εάν αναµένετε άλλα έγγραφα 
επιλέξτε Αποθήκευση προτού 
ολοκληρώσετε την υποβολή της 
Απαίτησης. 

Επιλέξτε τα Επιπρόσθετα Έντυπα 
µε κόκκινη σκίαση, 
φωτογραφείστε ή κάντε upload 
από το ιστορικό του κινητού σας 
και ακολούθως πατήστε 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
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Η Απαίτηση σας έχει 
αποθηκευτεί στο ιστορικό του 
συστήµατος και θα 
ενηµερώνεστε ανάλογα για το 
στάδιο επεξεργασίας της µέχρι 
και την ολοκλήρωση της.

Θα λάβετε ειδοποίηση για τυχόν 
πρόσθετες ενέργειες που 
χρειάζονται ή ολοκλήρωση της 
απαίτησης.
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Επιβεβαιώστε τα στοιχεία 
σας και πατήστε 
ΕΠΟΜΕΝΟ.

Θα λάβετε σχετική ειδοποίηση 
σε περίπτωση που χρειάζονται 
πρόσθετες ενέργειες από 
πλευράς σας.
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Βήµα προς Βήµα
Οδηγός
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Η απλή και ευχάριστη πλοήγηση 
που προσφέρει η διαδικτυακή 
πύλη INSUPASS καθώς και ο 
µοναδικός της σχεδιασµός παρέχει 
στον πελάτη τη δυνατότητα να 
υποβάλλει τις απαιτήσεις του αλλά 
και να παρακολουθεί την εξέλιξη 
τους.

Μπορείτε να υποβάλετε τις 
απαιτήσεις σας ηλεκτρονικά 
µέσω της διαδικτυακής πύλης 
πελατών INSUPASS.


