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ΘΕΜΑ:   Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη - Ενημέρωση (14) / Medical Care - Information (14)  
                Πίνακας Ιατροφαρμακευτικών Ωφελημάτων (Ελληνικά) - Υπενθύμιση συμπλήρωσης Εντύπων   
                Ένταξης νέας Ασφαλιστικής Εταιρείας (CNP Cyprialife) / 
    Table of Medical Benefits from 01/03/2021 (English) - Reminder for completing new insurance  
                company membership forms (CNP Cyprialife)  
 

 
* English Text follows * 
 
Αγαπητά Μέλη,  
 
Επισυνάπτεται ο Πίνακας Ιατροφαρμακευτικών Ωφελημάτων ο οποίος ισχύει από 01/03/2021 για 
ενημέρωση σας. Επίσης, έχει  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (πατήστε 
εδώ.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι, όσα από τα ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΛΗ δεν έχουν συμπληρώσει τα Έντυπα Ένταξης  
(επισυνάπτονται) να το πράξουν άμεσα και να τα αποσταλούν με εσωτερικό ταχυδρομείο στην κυρία Μαρία 
Χατζημιχαήλ, ΤΑΥΠ. Τα Έντυπα Ένταξης θα πρέπει να συνοδεύονται με Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού 
(IBAN) για απευθείας καταβολή των αποζημιώσεων και αντίγραφα Βεβαίωσης Φοίτησης ή Βεβαίωση 
Στρατιωτικής Θητείας εάν τα παιδιά σας είναι μεταξύ 18 και 25 χρονών . 
 

 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε Υγεία σε όλους. 
 
Διαχειριστική Επιτροπή Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης   

 

*************************************************************************************** 

Dear Members, 
 
Please find attached the Table of Medical Benefits which is valid from 01/03/2021 for your information. It 
has also been posted on the website of Medical Care (click here) 
 
We remind you that those of the EXISTING MEMBERS who have not completed the Enrolment Forms 
(attached) should do so immediately and send them by internal mail to Mrs. Maria Hadjimichael, Health, 
Safety and Environmental Section. Enrolment Forms must be accompanied by a Copy of Bank Account (IBAN) 
for direct payment of benefits and copies of Students Enrolment or Certificate of Military Service if your 
children are between 18 and 25 years old. 
 
 
Thank you for your cooperation and we wish Health to all. 
 
Management Committee of Medical Care Plans  
 

 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΧΕΔΙΩΝ  

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  

https://www.ucy.ac.cy/hr/el/office-of-safety-health-and-environment/22-gr-articles/office-of-safety-health-and-environment/69-draft-supplementary-medical
https://www.ucy.ac.cy/hr/el/office-of-safety-health-and-environment/22-gr-articles/office-of-safety-health-and-environment/69-draft-supplementary-medical

