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ΤΙ  ∆ΕΝ  ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ;   

Στην κάτωθι λίστα των εξαιρέσεων, σηµειώνουµε ορισµένες θεραπείες, παθήσεις και περιπτώσεις τις οποίες δεν καλύπτουµε. Επιπλέον σε αυτά, ίσως έχετε προσωπικές εξαιρέσεις ή 

περιορισµούς που εφαρµόζονται στο πλάνο σας, όπως παρατηρείτε στο πιστοποιητικό ασφάλισής σας. 

  

ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ;   

Όταν κάνατε την αίτησή για το πλάνο σας ίσως σας ζητήθηκε να παράσχετε όλες τις πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε ασθένεια, αρρώστια ή τραυµατισµό για τα οποία λάβατε 
φαρµακευτική αγωγή, συµβουλές ή θεραπεία ή είχατε βιώσει κάποια συµπτώµατα πρoτού γίνετε πελάτες- τα προαναφερθέντα τα ονοµάζουµε προυπάρχουσες παθήσεις. 

Η ιατρική µας οµάδα εξέτασε το ιατρικό σας ιστορικό ώστε να αποφασίσει τους όρους µε τους οποίους σας προσφέραµε το πλάνο σας. Πιθανόν να σας προσφέραµε κάλυψη για 
προυπάρχουσες παθήσεις, ή να αποφασίστηκε να εξαιρεθούν συγκεκριµένες προυπάρχουσες παθήσεις ή να εφαρµοστούν άλλοι περιορισµοί στο πλάνο σας. Εάν έχουµε εφαρµόσει 
κάποια προσωπική εξαίρεση ή κάποιον άλλο περιορισµό στο πλάνο σας, αυτό θα φανεί στο πιστοποιητικό ασφάλισής σας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα καλύψουµε κόστη για θεραπεία αυτών 
των προυπαρχουσών παθήσεων, συµπτωµάτων που σχετίζονται µε αυτές, ή κάθε πάθηση που συνεπάγεται ή σχετίζεται µε αυτές τις προυπάρχουσες παθήσεις. Επίσης, δεν θα 
καλύψουµε οποιαδήποτε προυπάρχουσα πάθηση την οποία δεν αποκαλύψατε στην αίτησή σας. 

Εάν δεν έχουµε εφαρµόσει µια προσωπική εξαίρεση ή περιορισµό στο πιστοποιητικό σας, αυτό σηµαίνει ότι οποιαδήποτε προυπάρχουσα πάθηση για την οποία µας είπατε στην αίτησή 
σας καλύπτεται από το πλάνο σας. Εάν είστε αβέβαιος για οτιδήποτε σχετικό µε αυτό το τµήµα, παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας για επιβεβαίωση πριν προχωρήσετε σε θεραπεία. 

Γενικές εξαιρέσεις 

Οι εξαιρέσεις σε αυτό το τµήµα εφαρµόζονται προσθετικά και παράλληλα µε οποιεσδήποτε προσωπικές εξαιρέσεις και περιορισµούς που εξηγήθηκαν παραπάνω. 

Για όλες τις εξαιρέσεις σε αυτό το τµήµα και για οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισµό που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ασφάλισής σας, δεν πληρώνουµε για παθήσεις που σχετίζονται 
άµεσα µε: 

• Εξαιρούµενες παθήσεις ή θεραπείες 

• Πρόσθετα ή αυξηµένα κόστη που προκύπτουν από εξαιρούµενες παθήσεις  ή θεραπείες 

• Επιπλοκές που προκύπτουν από εξαιρούµενες παθήσεις ή θεραπείες 

Σηµαντική σηµείωση 

Τα παγκόσµια προγράµµατά υγείας που παρέχουµε δεν είναι όπως τα αντίστοιχα προγράµµατα της Αµερικής(U.S insurance products) και δεν είναι σχεδιασµένα να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του U.S Patient Protection και του Affordable Care Act . Τα προγράµµατά µας ίσως να µην εγγυώνται  το ελάχιστο της υποχρεωτικής κάλυψης ή να  µην ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της ατοµικής ασφάλισης στην περίπτωση του Affordable Care Act και εποµένως δεν είναι δυνατόν να παρέχουµε φορολογική ανάλυση εκ µέρους αυτών των αµερικανών 
φορολογουµένων και άλλων ατόµων που πιθανόν να υπόκεινται  σε αυτό. Οι λογιστικές προβλέψεις του Affordable Care Act είναι περίπλοκες και το αν εσείς ή κάποιο από τα εξαρτώµενα 
µέλη υπόκεισθε στις απαιτήσεις του, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Θα πρέπει να συµβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο ή έναν φορολογικό σύµβουλο για 
να έχετε την κατάλληλη καθοδήγηση. Για πελάτες των οποίων η κάλυψη παρέχεται από ένα οµαδικό συµβόλαιο, θα πρέπει να µιλήσετε µε τον διαχειριστή του συµβολαίου σας για 
περισσότερες πληροφορίες. 

Παρακαλούµε, σηµειώστε ότι εάν επιλέξετε να έχετε θεραπεία ή υπηρεσίες υγείας από ένα  πάροχο που δεν ανήκει στο δίκτυό µας, θα καλύψουµε µόνο κόστη λογικά και 
συνήθη.Πρόσθετοι κανόνες ενδέχεται να εφαρµόζονται σε σχέση µε καλυπτόµενα οφέλη που λαµβάνονται από πάροχο εκτός του δικτύου(out-of-network treatment)  σε πολύ 
συγκεκριµένες χώρες.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΚΑΝΟΝΕΣ 

Τεχνητή διατήρηση της ζωής   Συµπεριλαµβανοµένης της µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, όταν αυτή η θεραπεία δεν πρόκειται ή δεν 
αναµένεται να επιφέρει την αποκατάσταση των λειτουργιών σας ή να σας επαναφέρει στην προηγούµενη κατάσταση 
της υγείας σας. 

Παράδειγµα: ∆εν θα καταβάλουµε αποζηµίωση για τεχνητή διατήρηση της ζωής όταν δεν είστε σε θέση να τραφείτε ή 
να αναπνεύσετε αυτόνοµα και χρειάζεστε ∆ιαδερµική Ενδοσκοπική Γαστροστοµία (PEG) ή ρινονηστιδική χορήγηση 
διατροφής για περίοδο περισσοτέρων των 90 συνεχών ηµερών. 

Έλεγχος γεννήσεων   
Οποιαδήποτε µορφή αντισύλληψης, στείρωσης, διακοπής της εγκυµοσύνης, οικογενειακού προγραµµατισµού. 

Σύρραξη και καταστροφή   
∆εν θα είµαστε υπεύθυνοι για απαιτήσεις που  αφορούν/είναι εξαιτίας ή προκαλούνται  ως  αποτέλεσµα θεραπείας για 
ασθένεια ή τραυµατισµό που προκλήθηκαν άµεσα ή έµµεσα από εσάς σε περίπτωση που θέσατε τον εαυτό σας σε 
κίνδυνο εισερχόµενος σε κατάσταση σύρραξης(όπως σηµειώνεται παρακάτω) και/ή συµµετείχατε ενεργά ή επιδείξατε 
κραυγαλέα αµέλεια για την προσωπική σας ασφάλεια εισερχόµενοι σε µια γνωστή κατάσταση σύρραξης. 
 

• πυρηνική ή χηµική µόλυνση 

• πόλεµος, εισβολή, ενέργειες εξωτερικού εχθρού 

• εµφύλιος πόλεµος,εξέγερση,ανταρσία 

• τροµοκρατικές ενέργειες 

• στρατιωτική επέµβαση  ή σφετερισµός εξουσίας 

• στρατιωτικοί νόµοι 

• εµφύλιες αναταραχές, ταραχές,ή οποιοσδήποτε πράξεις από παράνοµη απόκτηση εξουσίας 

• εχθροπραξίες, στρατιωτικές ή ναυτικές ή αεροπορικές ενέργειες οπουδήποτε έχει εκδηλωθεί πόλεµος ή όχι 
 

Συγγενείς Παθήσεις Παρακαλούµε δείτε 
τον πίνακα µε τα 
οφέλη για 
λεπτοµέρειες σχετικές 
µε τα όρια του 
Newborn care 

 
 
Θεραπεία που λήφθηκε µετά τις πρώτες 90 ηµέρες από τη γέννηση (ή αφού το µέγιστο όριο του Newborn care έχει 
καλυφθεί) για κάθε ανωµαλία,παραµόρφωση, ασθένεια,αρρώστια ή τραυµατισµό παρόντα κατά τη γέννηση, είτε είχαν 
διαγνωστεί είτε όχι , µε εξαίρεση τον καρκίνο. 

Ανάρρωση και εισαγωγή για γενική περίθαλψη    
∆ιαµονή σε νοσοκοµείο όταν πραγµατοποιείται αποκλειστικά ή πρωταρχικά για κάθε µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

 

• ανάρρωση, παρακολούθηση, διαχείριση πόνου ή  κάθε άλλη περίπτωση διαφορετικού σκοπού από τη λήψη της 
κατάλληλης θεραπείας, ενός τύπου που πραγµατικά απαιτεί  από εσάς να µείνετε στο νοσοκοµείο. 

• λήψη µόνο γενικής νοσηλευτικής περίθαλψης ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που δεν απαιτούν από εσάς να 
είστε στο νοσοκοµείο και θα µπορούσε να να παρασχεθεί σε µονάδα φροντίδας ή άλλη εγκατάσταση που δεν είναι 
νοσοκοµείο. 

• υπηρεσίες θεραπευτή ή συµπληρωµατικές θεραπευτικές υπηρεσίες 

• υπηρεσίες που κανονικά δεν απαιτούν εκπαιδευµένους επαγγελµατίες όπως βοήθεια στο περπάτηµα,λουτρό ή 
προετοιµασία γευµάτων.  
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Αισθητική θεραπεία   Θεραπεία για λόγους αισθητικούς ή ψυχολογικούς  µε σκοπό να βελτιώσετε την εµφάνισή σας, όπως για παράδειγµα, 
επανασχεδιαµός µύτης, ρυτιδοπλαστική προσώπου (facelift), ρινοπλαστική ή αισθητική οδοντιατρική. Αυτά 
περιλαµβάνουν: 
 

• οδοντιατρικά εµφυτεύµατα  µε σκοπό την αντικατάσταση  ενός φυσικού δοντιού 

• µεταµοσχεύσεις µαλλιών για οποιονδήποτε λόγο 

• θεραπεία που σχετίζεται µε την αφαίρεση, ή προκύπτει από την αφαίρεση, µη προσβεβληµένου από ασθένεια ή 
πλεονάζοντος ή λιπώδους ιστού, ανεξάρτητα από το αν απαιτείται για ιατρικούς ή ψυχολογικούς λόγους 

• οποιαδήποτε θεραπεία για να αλλάξετε το σχήµα ή την εµφάνιση του µαστού ή των µαστών σας είτε για ιατρικούς 
λόγους είτε για ψυχολογικούς λόγους: εκτός από την ανακατασκευή µαστού µετά από θεραπεία για καρκίνο,όταν 
λάβατε την έγγραφη συγκατάθεσή µας προτού λάβετε τη θεραπεία (δείτε “Reconstructive or remedial surgery” σε 
αυτό το τµήµα) 
 

Παραδείγµατα: δεν καταβάλλουµε αποζηµίωση για µειωτική µαστών για λόγους οσφυαλγίας ή γυναικοµαστίας 
(αύξηση του µεγέθους των µαστών σε άνδρες). 

 

Κώφωση   Θεπαπεία  για ή προερχόµενη από κώφωση ή µερική απώλεια ακοής που προκλήθηκε από συγγενή ανωµαλία ή 
γηρατειά. 

Οδοντιατρική θεραπεία/ θεπαπεία των ούλων Παρακαλώ δείτε τα 
οδοντιατρικά 
συνεπεία 
ατυχήµατος στον 
πίνακα παροχών 

 Αυτό περιλαµβάνει χειρουργικές επεµβάσεις για τη θεραπεία  ασθένειας στα οστά όταν αυτή σχετίζεται µε αθένεια ή 
βλάβη στα ούλα ή θεραπεία για ή προερχόµενη από διαταραχές  της κροταφογναθικής άρθρωσης. 

Παραδείγµατα: ∆εν πληρώνουµε για φθορά των δοντιών, ασθένεια των ούλων, µείωση ή απώλεια σαγωνιού, 
κατεστραµµένα δόντια κ.τ.λ 

Εξαίρεση: Θα πληρώσουµε για χειρουργική επέµβαση που θα εκτελεστεί από ειδικό για να: 

• βάλετε  ένα φυσικό δόντι πίσω στη γνάθο σε περίπτωση που αυτό έχει βγει εκτός λειτουργίας ή έχει αποσπαστεί 
λόγω ατυχήµατος 

• θεραπεύσετε µη αναστρέψιµη ασθένεια στα οστά συµπεριλαµβανοµένου(ων) του/των σαγωνιού(ών) η οποία δεν 
µπορεί να θεπαπευτεί µε κανένα άλλο τρόπο, αλλά όχι αν σχετίζεται µε ασθένεια των ούλων ή ασθένεια των 
δοντιών ή βλάβη αυτών 

• πραγµατοποιήσετε χειρουργική εξαγωγή χωµένων στο οστό ή έγκλειστων δοντιών/ριζών δοντιών, για παράδειγµα 
η περίπτωση έγκλειστου  φρονιµίτη. 

Απευαισθητοποίηση και εξουδετέρωση   Θεραπεία για να µην έχετε ευαισθησία ή να εξουδετερώσετε oποιαδήποτε αλλεργική πάθηση ή διαταραχή 

Αναπτυξιακά προβλήµατα   
 

Θεραπεία για ή σχετιζόµενη µε αναπτυξιακά προβλήµατα όπου συµπεριλαµβάνονται: 
 

• µαθησιακές δυσκολίες, όπως για παράδειγµα η δυσλεξία 

• αναπτυξιακά προβλήµατα που  αντιµετωπίζονται σε εκπαιδευτικό περιβάλλον ή για την υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής ανάπτυξης 

Όργανα δότη   
 

Κόστη θεραπείας για ή σαν αποτέλεσµα των παρακάτω: 
 

• µεταµοσχεύσεις που περιλαµβάνουν τεχνητά ή ζωικά όργανα 

• αφαίρεση οργάνου δότη από τον δότη. 

• αφαίρεση ενός οργάνου από εσάς για περιπτώσεις µεταµόσχευσης σε άλλο άτοµο  

• συγκοµιδή και φύλαξη βλαστικών κυττάρων, όταν αποτελούν προληπτικό µέτρο για ενδεχόµενη µελλοντική 
ασθένεια 

• αγορά οργάνων για µεταµόσχευση  
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Φάρµακα και επίδεσµοι για εξωνοσοκοµειακή χρήση ή για χρήση 
στο σπίτι 

Η εξαίρεση 
εφαρµόζεται για το  
essential και το 
classic 

 
 
Οποιαδήποτε φάρµακα ή χειρουργικοί επίδεσµοι που παρέχονται ή συνταγογραφούνται για εξωνοσοκοµειακή 
θεραπεία , ή για έσας για να τα πάρετε σπίτι σας  φεύγοντας από το νοσοκοµείο, για κάθε πάθηση. 

Επιδηµίες ή Πανδηµίες   
∆εν θα καλύψουµε θεραπεία για/ή προερχόµενη από ασθένεια συνεπεία επιδηµίας και/ή ασθένεια συνεπεία 
πανδηµίας και δεν θα καλύψουµε έξοδα για εµβόλια, φάρµακα,ή προληπτική θεραπεία για ή προερχόµενη από 
ασθένεια συνεπεία επιδηµίας και/ή ασθένεια συνεπεία πανδηµίας. 

Πειραµατική θεραπεία   

 

 

 

Κλινικές µελέτες, θεραπείες, εξοπλισµός, φάρµακα, συσκευές ή διαδικασίες που θεωρούνται ως µη ενδεδειγµένες ή 
πειραµατικές όσο αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. 
 

• ∆εν θα καταβάλλουµε αποζηµίωση για καµία µελέτη, θεραπεία, εξοπλισµό, φάρµακο, συσκευή ή διαδικασία που 
δεν θεωρείται ότι είναι µία τυπική κλινική πρακτική  αλλά είναι (ή θα έπρεπε να είναι, σύµφωνα µε τη γνώµη της 
Bupa που βασίζεται σε λογικά κλινικά τεκµήρια) κάτω από διερεύνηση σε κλινικές δοκιµές όσο αφορά την 
ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα. 

• ∆εν θα καταβάλλουµε αποζηµίωση για καµία µελέτη, θεραπεία, εξοπλισµό, φάρµακο, προϊόντα ή διαδικασίες 
που χρησιµοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχουν πάρει άδεια, εκτός αν αυτό έχει 
προεγκριθεί από τη Bupa Global πάντα σε γραµµή µε τα κριτήριά της για την τυπική κλινική χρήση τους. 
  

Η τυπική κλινική χρήση περιλαµβάνει: 
 

• Θεραπεία που συµφωνείται ότι είναι «η καλύτερη» ή «καλή πρακτική» µε βάση εθνικές ή διεθνείς, βασισµένες 
σε αποδείξεις, κατευθυντήριες γραµµές (και όχι σε συναινέσεις) όπως αυτές που παράγονται  από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Κλινικής Εξοχότητας (NICE) (µε εξαίρεση τα φάρµακα που έχουν εγκριθεί από το Ταµείο 
Καταπολέµησης Καρκίνου της Αγγλίας- UK Cancer Drugs Fund), βασιλικά σώµατα, ή ισότιµα εθνικά σώµατα 
ειδικών στη χώρα που λαµβάνεται η θεραπεία. 

• Συµπεράσµατα από ανεξάρτητη διαδικασία  ή συστηµατική µελέτη  (Hayes, CADTH, The Cochrane 
Collaboration, the NCCN level 1 or Bupa’s In-house Clinical Effectiveness Team) που βασίζονται σε αποδείξεις, 
όπου να αποδεικνύεται ότι η θεραπεία είναι ασφαλής και αποτελεσµατική. 

• Όπου η θεραπεία έχει λάβει πλήρη κανονιστική έγκριση από αρχή αδειοδότησης (US Food and Drugs Agency-
FDA, the European Medicines Agency-EMA, the Saudi Arabia Food and Drug Agency κ.α.) στην τοποθεσία που  
το µέλος έχει αιτηθεί θεραπείας και είναι δεόντως αδειοδοτηµένη για την πάθηση και την οµάδα πληθυσµού που 
την αιτείται (παρακαλώ παρατηρείστε- η πλήρης κανονιστική έγκριση απαιτεί υποβολή των δεδοµένων στο τοπικό 
πρακτορείο αδειοδότησης που επέδειξε επαρκώς ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα) 

• Μελέτες, θεραπείες, εξοπλισµός, φάρµακα ή διαδικασίες που έχουν καθοριστεί να είναι διαθέσιµα από τους 
τοπικούς νόµους ή κανονισµούς της χώρας στην οποία η θεραπεία ζητείται να ληφθεί. 

 
Σηµειώσεις 
 

• Μελέτες περιπτώσεων, εκθέσεις περιπτώσεων, µελέτες παρατήρησης, εκδόσεις, κεκαλυµµένες διαφηµίσεις, 
επιστολές, περιλήψεις ως αποτέλεσµα διασκέψεων, δεδοµένα  που δεν αναθεωρούνται από οµότιµους ειδικούς 
ή µη δηµοσιευµένες µελέτες δεν θεωρούνται επαρκείς αποδείξεις ώστε να καταδείξουν ότι µια µελέτη, θεραπεία, 
εξοπλισµός, φάρµακο, συσκευή ή διαδικασία πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε µια τυπική κλινική χρήση. 

• Όπου η έγκριση για µελέτες, θεραπεία, εξοπλισµό, φάρµακα, συσκευές ή διαδικασίες δεν καταδεικνύουν 
ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα  σύµφωνα µε τη γνώµη της Bupa που στηρίζεται σε λογικά κλινικά τεκµήρια, 
τότε τα κριτήρια για τυπική κλινική χρήση υπερισχύουν. 

Όραση   Θεραπεία, µέσα ή χειρουργική επέµβαση για διόρθωση της όρασης, όπως για παράδειγµα θεραπεία µε Laser, 
διαθλαστική κερατεκτοµή (RK) και φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή (PRK). 
 
Παραδείγµατα: ∆εν θα πληρώσουµε για εξετάσεις ρουτίνας µατιών, φακούς επαφής,γυαλιά. Θα πληρώσουµε για 
κατάλληλη θεραπεία ή χειρουργείο  για αποκόλληση αµφιβληστροειδούς, γλαύκωµα,καταράκτη ή κερατόκωνο 

Θεραπεία από οικογενειακό γιατρό Η εξαίρεση 
εφαρµόζεται για το  
essential και το 
classic 

 Θεραπεία ή υπηρεσίες που εκτελούνται από οικογενειακό γιατρό. 
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Περιποίηση των ποδιών   Θεραπεία για τύλους,κάλους, ή αλλοιωµένα ή παραµορφωµένα νύχια 
 

Γενετικός Έλεγχος   Γενετικές δοκιµές όταν τέτοιες δοκιµές πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για να καθορίσουν εάν ή όχι είναι 
γενετικά πιθανό να αναπτύξει κανείς µια ιατρική πάθηση. 

Για παράδειγµα: ∆εν θα πληρώσουµε για εξετάσεις που γίνονται για να καθορίσουν αν είναι πιθανό να αναπτύξει 
κανείς τη νόσο Alzheimer, όταν η ασθένεια δεν είναι υπαρκτή. 

Επιβλαβής ή επικίνδυνη χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών και/ή 
φαρµάκων 

  Θεραπεία για ή προερχόµενη : 

• άµεσα ή έµµεσα, από σκόπιµη, απερίσκεπτη (συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος να έχει επιδείξει κατάφωρη 
παραβίαση των κανόνων για την προσωπική του ασφάλεια ή να έχει ενεργήσει µε τρόπο µη συµβατό µε τις 
ιατρικές συµβουλές), επιβλαβή και/ ή επικίνδυνη χρήση οποιασδήποτε ουσίας που περιλαµβάνει αλκοόλ, 
ναρκωτικά και/ή φάρµακα και 

• µε κάθε τρόπο από παράνοµη χρήση οποιασδήποτε τέτοιας ουσίας 

. 

Υδροθεραπευτήρια, κέντρα φυσικής ιατρικής κλπ.   Θεραπεία ή υπηρεσίες που λαµβάνονται σε υδροθεραπευτήριο, κέντρο φυσικής ιατρικής ή οποιοδήποτε παρόµοιο 
ίδρυµα που δεν είναι νοσοκοµείο 

Κληρονοµικές παθήσεις   Θεραπεία για ανωµαλίες,παραµορφώσεις,ασθένειες και αρρώστιες που υπάρχουν επειδή  έχουν µεταφερθεί µέσα 
από το πέρασµα γενεών της οικογένειάς σας µε εξαίρεση τον καρκίνο. 

HIV/AIDS Παρακαλώ δείτε την  
φαρµακευτική 
θεραπεία για 
HIV/AIDS στον 
πίνακα των 
καλύψεων 

 Θεραπεία για ή προερχόµενη από  HIV ή AIDS,  συµπεριλαµβανοµένης κάθε πάθησης που σχετίζεται µε HIV ή AIDS, 
εάν η περίοδος κατά την οποία είστε µέλος είναι λιγότερη από 5 χρόνια. 

Θεραπεία της στειρότητας   Θεραπεία για υποβοήθηση της αναπαραγωγής που περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην εξωσωµατική 
γονιµοποίηση (IVF). 

Σηµειώση: Καταβάλλουµε αποζηµίωση για λογικές έρευνες της αιτίας της στειρότητας  εφόσον: 

• εσείς είχατε άγνοια και δεν υποφέρατε από οποιαδήποτε συµπτώµατα προτού γίνετε µέλη 

• εσείς έχετε παραµείνει µέλη αυτού του προγράµµατος (ή οποιουδήποτε προγράµµατος που διαχειρίζεται η Bupa 
το οποίο περιλαµβάνει αυτή την κάλυψη) επί δύο έτη προτού αρχίσουν οι έρευνες 

 
Μόλις η αιτία επιβεβαιωθεί, δεν θα πληρώσουµε για πρόσθετη διερεύνηση στο µέλλον 

Μητρότητα Η εξαίρεση 
εφαρµόζεται για το  
essential µόνο 

 Θεραπεία για µητρότητα ή για κάθε πάθηση που  προκύπτει από τη µητρότητα εκτός από τις κάτωθι παθήσεις και 
θεραπείες: 

• µη κανονική κυτταρική ανάπτυξη  στην µήτρα (hydatidiform mole) 

• έµβρυο που µεγαλώνει έξω από τη µήτρα(ectopic pregnancy) 

• άλλες παθήσεις που προέρχονται από την εγκυµοσύνη ή τη γέννηση του παιδιού οι οποίες όµως µπορούν να 
εξελιχθούν σε ανθρώπους που δεν είναι σε κατάσταση εγκυµοσύνης. 

Παχυσαρκία   Θεραπεία για παχυσαρκία, ή ως αποτέλεσµα αυτής. 

Εµµένουσα φυτική κατάσταση (PVS) και νευρολογική βλάβη   ∆εν θα καταβάλουµε αποζηµίωση για θεραπεία κατά το χρόνο παραµονής στο νοσοκοµείο για περισσότερες από 90 
συνεχείς ηµέρες για µόνιµη νευρολογική βλάβη ή αν βρίσκεστε σε εµµένουσα φυτική κατάσταση. 

Παράνοµη δραστηριότητα   ∆εν θα καταβάλουµε αποζηµίωση για θεραπεία που προέρχεται άµεσα ή έµµεσα ως αποτέλεσµα σκόπιµης ή 
απερίσκεπτης συµµετοχής (είτε πραγµατικής είτε επιχειρούµενης) σε κάθε παράνοµη πράξη συµπεριλαµβανοµένων 
των τροχαίων παραβάσεων 
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Θεραπεία για ή που σχετίζεται µε τη διαταραχή φύλου   ∆εν θα καταβάλουµε αποζηµίωση για: 

 

• οποιαδήποτε χειρουργική θεραπεία (συµπεριλαµβάνεται η θεραπεία αισθητικής) για ή που σχετίζεται µε 
διαταραχή φύλου εκτός εάν 
i. ζήσατε το λιγότερο για 12 συνεχόµενους µε το φύλο το οποίο είναι συµβατό µε την ταυτότητά σας 
ii. έχουµε λάβει συστατικές επιστολές από δύο ανεξάρτητους ψυχολόγους και/ή ψυχιάτρους που αναλύουν το 

προσωπικό ιστορικό υγείας σας, την εξέλιξη και την καταλληλότητα και επιβεβαιώνουν ότι αυτή η θεραπεία 
είναι ιατρικώς επιβεβληµένη για αντιµετώπιση της διαταραχής φύλου και σε κάθε περίπτωση 

• οποιαδήποτε θεραπεία (χειρουργικής φύσεως ή µη) για ή σχετιζόµενη µε διαταραχή φύλου  όπου η εν λόγω 
θεραπεία είναι παράνοµη και/ή  η διαταραχή φύλου δεν αποτελεί κλινικά αναγνωρισµένη πάθηση στη χώρα που 
λαµβάνεται η θεραπεία 

 

∆ιαταραχές της προσωπικότητας   Οποιαδήποτε θεραπεία για διαταραχές της προσωπικότητας, συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των ακολούθων: 

• συναισθηµατική διαταραχή προσωπικότητας 

• σχιζοειδής προσωπικότητα (όχι σχιζοφρένεια), ή 

• οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας 

Φυσικά βοηθήµατα και συσκευές   Οποιοδήποτε φυσικό βοήθηµα ή συσκευή που δεν είναι προσθετικό εµφύτευµα, προσθετική συσκευή ή 
αποκαλούµενη ως συσκευή. 

Παραδείγµατα: ∆εν θα πληρώσουµε για βοηθήµατα ακοής,γυαλιά, φακούς επαφής,πατερίτσες ή µπαστούνια 

Προϋπάρχουσες παθήσεις Για τις 
προυπάρχουσες 
παθήσεις για τα 
νεογέννητα, 
παρακαλώ δείτε τις 
εξαιρέσεις για 
συγγενείς και 
κληρονοµικές 
παθήσεις σε αυτό το 
τµήµα 

 Παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας πριν από την επόµενη ηµεροµηνία ανανέωσής σας αν εσείς ή κάποιο από τα 
εξαρτώµενα µέλη σας έχετε προσωπική (ές) εξαίρεση (εις)  και επιθυµείτε εµείς να επανεξετάσουµε µια προσωπική 
εξαίρεση. Θα αφαιρέσουµε την εξαίρεση εάν, κατά τη γνώµη µας, καµία περαιτέρω θεραπεία δεν θα είναι αναγκαία για 
την πάθηση άµεσα ή έµµεσα ή για καµία συσχετιζόµενη πάθηση. 

Υπάρχουν κάποιες προσωπικές εξαιρέσεις που, λόγω της φύσης τους, δεν θα εξετάσουµε. 

Για να διεξάγουµε έρευνα, ίσως να ζητήσουµε µια επικαιροποιηµένη ιατρική γνωµάτευση από τον οικογενειακό γιατρό 
ή σύµβουλο. Οποιαδήποτε κόστη που γίνονται µε σκοπό την απόκτηση αυτών των πληροφοριών δεν καλύπτονται 
από το πλάνο σας και είναι δική σας ευθύνη. 

 

Προληπτική θεραπεία Παρακαλούµε δείτε  
τις επιλογές για 
έλεγχο υγείας και 
ευεξίας στον πίνακα 
των παροχών 

 Σηµειώση: Ενδέχεται να καταβάλουµε αποζηµίωση για προφυλακτική χειρουργική επέµβαση όταν: 

 

• υπάρχει σηµαντικό οικογενειακό ιστορικό της νόσου, όπως για παράδειγµα καρκίνος των ωοθηκών, το οποίο 
αποτελεί µέρος κληρονοµικού καρκινικού συνδρόµου, και/ή 

• έχετε θετικά αποτελέσµατα ύστερα από γενετικό έλεγχο (παρακαλούµε να έχετε υπόψη ότι δεν θα καταβάλουµε 
αποζηµίωση για τον γενετικό έλεγχο) 

Παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας για προέγκριση προτού προχωρήσετε στην θεραπεία. Ενδέχεται να είναι 
απαραίτητο για εµάς να ζητήσουµε δεύτερη γνωµάτευση στο πλαίσιο της διαδικασίας µας για προέγκριση.  

Επανορθωτική ή διορθωτική χειρουργική επέµβαση   Θεραπεία που απαιτείται για την αποκατάσταση της εµφάνισής σας µετά από ασθένεια, τραυµατισµό ή χειρουργική 
επέµβαση, εκτός αν: 

 

• η θεραπεία είναι χειρουργική επέµβαση µε σκοπό να αποκαταστήσει την εµφάνισή σας µετά από ατύχηµα  ή ως 
αποτέλεσµα χειρουργείου για καρκίνο, εάν κάποιο από αυτά συµβεί όσο έχετε συνεχή καλυψη από το πλάνο σας  

• η θεραπεία εκτελείται σαν µέρος της πραγµατικής θεραπείας για ατύχηµα ή καρκίνο 

• έχετε αποκτήσει την γραπτή µας συγκατάθεση προτού πραγµατοποιηθεί η θεραπεία 
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Σεξουαλικά προβλήµατα/ζητήµατα φύλου   
Θεραπεία για σεξουαλικά προβλήµατα, όπως για παράδειγµα η ανικανότητα(ανεξάρτητα από την αιτία) ή 
αλλαγή ή επαναπροσδιορισµός φύλου 

∆ιαταραχές του ύπνου   
Θεραπεία  που περιλαµβάνει µελέτες ύπνου για αϋπνία, υπνική άπνοια, ροχαλητό, ή κάθε άλλο πρόβληµα που 
σχετίζεται µε τον ύπνο. 

∆ιαταραχές λόγου   
Θεραπεία για διαταραχές λόγου, συµπεριλαµβάνεται το τραύλισµα ή η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου , εκτός 
αν όλα από τα παρακάτω έχουν εφαρµογή: 

• η θεραπεία είναι βραχυπρόθεσµης διάρκειας που είναι ιατρικώς απαραίτητη  σαν µέρος  µιας ενεργούς θεραπείας 
για µια οξεία πάθηση όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο 

• η λογοθεραπεία λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια και/ή  άµεσα ακολουθεί την θεραπεία  της οξείας πάθησης 

• η λογοθεραπεία προτείνεται από ένα σύµβουλο που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία και η οποία παρέχεται από 
θεραπευτή 
 

στην οποία περίπτωση ίσως καταβάλουµε αποζηµίωση µε βάση την κρίση µας. 

Βλαστικά κύτταρα   ∆εν καταβάλλουµε αποζηµίωση για τη συγκοµιδή ή φύλαξη βλαστικών κυττάρων. Για παράδειγµα, συντήρηση 
ωαρίων, οµφαλοπλακουντιακού αίµατος ή σπέρµατος. 

Παρένθετη µητρότητα Παρακαλούµε δείτε 
την κάλυψη 
µητρότητας στον 
πίνακα των 
καλύψεων. 

 Θεραπεία που άµεσα σχετίζεται µε παρένθετη µητρότητα. Αυτό έχει εφαρµογή: 

 

• σε εσάς εάν συµπεριφερθείτε ως παρένθετη µητέρα 

• σε οποιονδήποτε άλλο που συµπεριφερθεί ως παρένθετη µητέρα για εσάς 

Έξοδα ταξιδιού για θεραπεία   Οποιαδήποτε έξοδα ταξιδιού που σχετίζονται µε τη λήψη θεραπείας, εκτός αν διαφορετικά καλύπτονται από: 

• Κάλυψη Αεροµεταφοράς Ασθενούς 

• Κάλυψη Ασθενοφόρου Οχήµατος 

• Οδική βοήθεια 

Παραδείγµατα: 

• δεν καταβάλλουµε αποζηµίωση για ταξί ή άλλες ταξιδιωτικές δαπάνες για να επισκεφθείτε θεράποντα ιατρό 

• δεν καταβάλλουµε αποζηµίωση για το χρόνο ταξιδίου ή για το κόστος οποιωνδήποτε εξόδων µετακίνησης που 
χρεώνονται από θεράποντα ιατρό για να σας επισκεφθεί 

 

Μη αναγνωρισµένος ιατρός, φορέας ή εγκατάσταση παροχής 
θεραπευτικών υπηρεσιών 

  
• Θεραπεία που παρέχεται από ιατρό, φορέα ή εγκατάσταση παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών που δεν 

αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα όπου πραγµατοποιείται η θεραπεία ότι διαθέτει εδική γνώση ή 
εµπειρογνωµοσύνη για το νόσηµα, την ασθένεια ή τον τραυµατισµό που υποβάλλεται σε θεραπεία. 

• Αυτό-ίαση ή θεραπεία που παρέχεται από οποιονδήποτε που έχει την ίδια κατοικία µε εσάς, µέλη της οικογενείας 
(άτοµα της οικογένειας που σχετίζονται µε δεσµό αίµατος ή από το νόµο ή µε διαφορετικό τρόπο).  Μια πλήρης 
λίστα των οικογενειακών δεσµών που ακολουθούν  το συγκεκριµένο ορισµό είναι διαθέσιµη σε περίπτωση που 
ζητηθεί. 

• Θεραπεία που παρέχεται από ιατρό, φορέα ή εγκατάσταση παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών στους οποίους 
έχουµε αποστείλει γραπτή γνωστοποίηση ότι δεν τους αναγνωρίζουµε πλέον για τους σκοπούς των 
προγραµµάτων µας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικά για λεπτοµέρειες σχετικά µε παροχή 
θεραπείας από παρόχους στους οποίους έχουµε στείλει γραπτή γνωστοποίηση ή διαφορετικά επισκευφθείτε το 
Facilities Finder στο bupaglobal.com/en/facilities/finder 
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Θεραπεία στις ΗΠΑ   Αν δεν έχετε αγοράσει κάλυψη για τις ΗΠΑ, τότε δεν θα καταβάλουµε αποζηµίωση για θεραπεία που λαµβάνεται στις 
ΗΠΑ. 

Αν έχετε αγοράσει κάλυψη για τις ΗΠΑ, δεν θα καταβάλουµε αποζηµίωση για θεραπεία που λαµβάνεται εκεί αν: 

• Οι προετοιµασίες δεν είχαν προεγκριθεί  από τους συνεργαζόµενους φορείς µας στις ΗΠΑ όπου απαιτούνταν 
(παρακαλούµε διαβάστε την παράγραφο "Προηγούµενη έγκριση-Θεραπεία στην Αµερική που αναφέρεται στο 
σχετικό τµήµα του  membership guide"), και 

• γνωρίζουµε ή έχουµε βάσιµους λόγους να συµπεράνουµε ότι αγοράσατε κάλυψη για τις ΗΠΑ και µεταβήκατε εκεί 
για το σκοπό της λήψης θεραπείας για πάθηση, συµπεριλαµβανοµένης της εγκυµοσύνης, ενώ είχατε ήδη 
αισθανθεί συµπτώµατα εκείνης της πάθησης, προτού  αγοράσετε την κάλυψη. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν 
η θεραπεία σας ήταν ο κύριος ή αποκλειστικός σκοπός της επίσκεψής σας και ακόµα και αν η θεραπεία είχε 
προεγκριθεί. 
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