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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ BUPA 
GLOBAL 
Οι πελάτες µας λατρεύουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά των προγραµµάτων υγείας µας: 

                                                                                                              

 

 

 
 
 
*Για το πρόγραµµα Elite, περιλαµβάνονται έως 2 παιδιά κάτω των 10 ετών ανά ασφαλιζόµενο 
γονέα (µέγιστο 4 ανά ασφαλιστήριο) χωρίς επιπλέον κόστος, βάσει της ανάληψης 
ασφαλιστικών κινδύνων, των όρων και των προϋποθέσεων.  
Για το πρόγραµµα Ultimate, περιλαµβάνονται έως 2 παιδιά κάτω των 16 ετών ανά 
ασφαλιζόµενο γονέα (µέγιστο 4 ανά ασφαλιστήριο) χωρίς επιπλέον κόστος, βάσει της 
ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, των όρων και των προϋποθέσεων.

Η υπόσχεση της 
Bupa για τον 
καρκίνο 

Άρση των 
εξαιρέσεων της 
πανδηµίας 

 

 

Άµεση πρόσβαση 
σε ειδικευµένους 
επαγγελµατίες της 
υγείας 

Κάλυψη για 2 παιδιά 
χωρίς επιπλέον 
κόστος* 

Υψηλό όριο 
& ιδιωτικές 
κλίνες 

Στόχος µας είναι να 
έχει ο πελάτης την 
ελευθερία να επιλέξει 
πού θα θεραπευτεί 
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Η ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Παρουσιάζουμε την κλιμακωτή δομή της Bupa Global... 
 

Bupa Global  
ULTIMATE 

 Bupa Global  
ELITE 
 

  Bupa Global  

PREMIER 
 

   Bupa Global  

SELECT 

 
    Bupa Global 

MAJOR MEDICAL 

Πολλοί ασφαλιστικοί φορείς προσφέρουν προγράµµατα 

βασικής νοσοκοµειακής περίθαλψης, µε την επιλογή της 

προσθήκης προαιρετικών καλύψεων, εάν χρειάζεται. Η εν 

λόγω πρακτική προκαλεί σύγχυση, καθώς πολλοί πελάτες 

αδυνατούν να κατανοήσουν τι σηµαίνει κάθε κάλυψη ή ποιος 

συνδυασµός είναι κατάλληλος για εκείνους. 

Για αυτό τον λόγο, στην Bupa Global, έχουµε ένα πρότυπο 

προγραµµάτων ασφάλισης της υγείας που χρησιµοποιεί 

απλή, κλιµακωτή δοµή. 

Major Medical έως Ultimate: Κάθε πρόγραµµα προσφέρει 

µια ευρεία γκάµα παροχών που καλύπτει τις ανάγκες των 

πελατών, µε σαφείς προσθήκες σε κάθε βαθµίδα 

αναβάθµισης.
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ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ 
 
Υπάρχουν αρκετά ουσιώδη πλεονεκτήµατα στη δοµή µας: 
 

 
 

Απλές πρακτικές βαθµίδες 

 

 

Τονίζουµε σαφώς τη διαφορά στις παροχές σε κάθε 

πρόγραµµα, ώστε να είναι πιο εύκολο για τους 

πελάτες σας να αποφασίσουν ποιο είναι το 

κατάλληλο για εκείνους. Εάν οποιαδήποτε στιγµή 

θελήσουν να αναβαθµίσουν το πρόγραµµά τους, η 

διαδικασία είναι εξίσου απλή· θα πρέπει µόνο να 

επιλέξουν µία νέα βαθµίδα και να επανεξεταστεί το 

ιατρικό ιστορικό τους.  

 

 

 
Έχετε την ηρεµία σας, µε µια ευρεία γκάµα 

παροχών 

 

Τα ασφαλιστικά προγράµµατα υγείας της Bupa Global 

προσφέρουν µία ευρεία γκάµα παροχών, η οποία 

µπορεί να περιλαµβάνει βασική νοσοκοµειακή και 

εξωνοσοκοµειακή κάλυψη, υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

και υπηρεσίες φροντίδας και πρόληψης και να 

υποστηρίζει τον πελάτη σας στο σύνολο των αναγκών 

για τη φροντίδα της υγείας του. 

 

 

 

∆ιαφάνεια στις χρεώσεις 

 

 

Με διακριτές χρεώσεις σε κάθε πρόγραµµα, η 

κλιµακωτή δοµή µας είναι σχεδιασµένη κατά 

τρόπο ώστε να παρουσιάζει µε σαφήνεια τη 

σχέση ποιότητας και τιµής. Επιπλέον, χωρίς 

προτάσεις µε ψιλά γράµµατα, οι πελάτες µας 

εύκολα διακρίνουν τι υπογράφουν. 

 



 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ BUPA GLOBAL 
 
 
 

                                                   ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ CORIM Ltd 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Γενική σύνοψη των προγραµµάτων υγείας: 
 
Bupa Global  

MAJOR MEDICAL 
 
 

 

 

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα και 

Ιατρική ∆ιακοµιδή και 

Επαναπατρισµός ασθενούς. 

Για πελάτες που συνήθως έχουν 

διεθνή ιδιωτική ιατρική ασφάλιση µε 

υψηλό ποσό απαλλαγής. 

Υποχρεωτικό ποσό απαλλαγής: 

6.200€. 

 

Bupa Global  

SELECT  

 

 

 

Bupa Global  

PREMIER 
 

 

 

Bupa Global 

ELITE 
 
 
 
 
 

Bupa Global 
ULTIMATE 
 
 

 

Χωρίς συνολικό ετήσιο όριο κάλυψης και 

γενετικό έλεγχο καρκίνου 

 

Εγκυµοσύνη, βελονισµός και οµοιοπαθητική 

 

+ Κάλυψη στις Η.Π.Α. (στο δίκτυο της Blue Cross Blue Shield και η θεραπεία θα πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των προτέρων), οδοντιατρική 

& οφθαλµολογική κάλυψη, διαιτητική καθοδήγηση, χειροπρακτική & φυσιοθεραπεία 

 

Ευρωπαϊκή κάλυψη, νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή κάλυψη, συνταγογραφούµενα φάρµακα και επιδεσµικά υλικά, οικογενειακός ιατρός, κάλυψη καρκίνου, διακοµιδή 

ασθενούς και κάλυψη προϋπαρχουσών παθήσεων (βάσει της ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων) 

 
 Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Για ορισµένα προνόµια ισχύουν περίοδοι αναµονής.  

Για περισσότερες λεπτοµέρειες των περιλαµβανοµένων και των εξαιρουµένων καλύψεων, παρακαλούµε ανατρέξτε στον οδηγό µέλους στον ιστότοπο bupaglobal.com
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 

BUPA GLOBAL MAJOR MEDICAL 
Παγκόσµια κάλυψη, νοσοκοµειακή περίθαλψη και ιατρική διακοµιδή και επαναπατρισµός ασθενούς. 

Ένα συµπληρωµατικό πρόγραµµα παροχών για πελάτες που θέλουν 

διεθνή νοσοκοµειακή κάλυψη µε υψηλό ποσό απαλλαγής ή είναι 

πρόθυµοι να αναλάβουν µεγαλύτερο κίνδυνο 

 

BUPA GLOBAL SELECT 
Μόνο για την Ευρώπη, µε βασικά προνόµια νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης και βασική κάλυψη φροντίδας και 
πρόληψης, συµπεριλαµβανοµένων των ετήσιων ελέγχων υγείας. 

Κατάλληλο για µεµονωµένα άτοµα που ταξιδεύουν συχνά και 

επιθυµούν να έχουν την ηρεµία τους και ένα πρόγραµµα υγείας 

πλούσιο σε παροχές. 

 

BUPA GLOBAL PREMIER 
Παγκόσµια κάλυψη µε πλούσια προνόµια νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, κάλυψη φροντίδας και πρόληψης, 

συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων υγείας, των εµβολιασµών και της οδοντιατρικής και οφθαλµολογικής κάλυψης. 

Κατάλληλο για εύπορους πελάτες που επιθυµούν άµεση πρόσβαση 

στην ιδιωτική περίθαλψη και κορυφαίους διεθνώς ειδικευµένους 

επαγγελµατίες υγείας. 

 

BUPA GLOBAL ELITE 
Παγκόσµια κάλυψη µε προνόµια νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, κάλυψη φροντίδας και πρόληψης, 

συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων υγείας, της οδοντιατρικής και οφθαλµολογικής κάλυψης, των εµβολιασµών και της εγκυµοσύνης. 

Περιλαµβάνει κάλυψη για 2 παιδιά κάτω των 10 ετών, χωρίς επιπλέον κόστος ανά συµβαλλόµενο γονέα, βάσει της ανάληψης 

ασφαλιστικών κινδύνων. 

Κατάλληλο για εύπορη οικογένεια που ταξιδεύει συχνά και επιθυµεί 

παγκόσµια κάλυψη, συµπεριλαµβανοµένης της εγκυµοσύνης. 

 

BUPA GLOBAL ULTIMATE 
Παγκόσµια κάλυψη χωρίς συνολικό ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης. Προσφέρει πλούσιες παροχές φροντίδας και πρόληψης, καθώς και 

θεραπείας σε διακεκριµένα νοσοκοµεία και κλινικές σε ολόκληρο τον κόσµο. Περιλαµβάνει κάλυψη για 2 παιδιά κάτω των 16 ετών, χωρίς 

επιπλέον κόστος ανά συµβαλλόµενο γονέα. 

Κατάλληλο για εξαιρετικά εύπορα µεµονωµένα άτοµα που επιθυµούν 

το υψηλότερο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης από την Bupa Global. 
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Bupa Global 

MAJOR 
MEDICAL 
Νοσοκοµειακό πρόγραµµα και 
ιατρική διακοµιδή και 
επαναπατρισµός ασθενούς. 
∆υνητική συµπληρωµατική 
ασφάλιση για πελάτες που 
επιθυµούν διεθνή 
νοσοκοµειακή κάλυψη µε 
υψηλό υποχρεωτικό ποσό 
απαλλαγής. 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πρόγραµµα περιφερειακού επιπέδου 
Παγκόσµιας κάλυψης 
 

Συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο  
2.500.000 ευρώ 
Σηµείωση: Σε όλα τα προγράµµατα ισχύουν 
γενικές εξαιρέσεις.  

 
Υποχρεωτικό ποσό απαλλαγής  
6.200 ευρώ 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 

• Νοσοκοµειακή περίθαλψη 
(χειρουργείο, φάρµακα, χειρουργικό 
επιδεσµικό υλικό) 
• Μονόκλινο δωµάτιο και γεύµατα 
• ∆ιαµονή γονέα στο νοσοκοµείο 
• Παθολογικός, ακτινολογικός και 
διαγνωστικός έλεγχος 
• Ψυχική υγεία 
• Προσθετικά µέλη: έως 5.000 ευρώ 
• Προσθετικά εµφυτεύµατα και 
προσθετικές συσκευές 
• Πλαστική χειρουργική 
• Οδοντιατρική θεραπεία µετά από 
ατύχηµα 
• Εγχείρηση παχυσαρκίας: Περίοδος 
αναµονής 24 µήνες 
• Πριν από (30 ηµέρες) και µετά από (60 
ηµέρες) από τη νοσηλεία: 
• Φυσιοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές 
και διαιτολόγοι 
• Νοσηλεία κατ’ οίκον: έως 30 ηµέρες 
α.ε.α. (ανά έτος ασφάλισης) 
• Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου και 
παρηγορητική φροντίδα : 31.000 ευρώ, 
ανώτατο όριο ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ 
• Αποκατάσταση: 45 ηµέρες α.ε.α.* 
• Συνταγογραφούµενα φάρµακα & 
επιδεσµικό υλικό + ιατρικά 
βοηθήµατα: 870 ευρώ 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ Ή/ΚΑΙ 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

• Θεραπεία καρκίνου 

• Υπηρεσίες µεταµόσχευσης 

(Για κάθε πάθηση: έως 625.000 ευρώ) 

• Αιµοκάθαρση 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

• Όχι 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

• Όχι 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

• Όχι 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

• Όχι 

 

∆ΙΑΚΟΜΙ∆Η & 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 
 
• Κόστος ταξιδιού για τον συνοδό 
• Κόστος ταξιδιού για τη µεταφορά παιδιού 
• Κόστος µετακίνησης για επίσκεψη 
συµπαράστασης: 5 ταξίδια, ανώτατο 
όριο εφ’ όρου ζωής & 1.250 ευρώ ανά 
ταξίδι 
• Επίδοµα διαβίωσης: 120 ευρώ ανά 
ηµέρα / 10 ηµέρες α.ε.α. 

• Αεροδιακοµιδή µε τοπικό αεροσκάφος 

• Χερσαία διακοµιδή µε τοπικό 

ασθενοφόρο 

• Επαναπατρισµός της σωρού 

 

 

 

 

 

α.ε.α. – ανά έτος ασφάλισης 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις στις παροχές, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον οδηγό ασφαλιστικών προγραµµάτων. Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες 
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Bupa Global 

SELECT 
Ευρωπαϊκή κάλυψη, µε βασικά 
προνόµια νοσοκοµειακής και 
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης 
και βασική κάλυψη φροντίδας 
και πρόληψης, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
ετήσιων ελέγχων υγείας. 
 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Πρόγραµµα περιφερειακού επιπέδου 

καλύψεων µόνο για την Ευρώπη* 

Συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο  

1.250.000 ευρώ 
Σηµείωση: Σε όλα τα προγράµµατα ισχύουν 
γενικές εξαιρέσεις.  

 
Συνασφάλιση: 

(Υποχρεωτικό 15% / προαιρετικό 25% µόνο για 

εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη) 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 

• Νοσοκοµειακή περίθαλψη (χειρουργείο, 
φάρµακα, χειρουργικό επιδεσµικό υλικό) 

• ∆ίκλινο δωµάτιο (µονόκλινο µόνο στο 

Ηνωµένο Βασίλειο) και γεύµατα 

• ∆ιαµονή γονέα στο νοσοκοµείο 

• Παθολογικός, ακτινολογικός και 
διαγνωστικός έλεγχος 

• Ψυχική υγεία 
• Προσθετικά µέλη: έως 3.100 ευρώ 
• Προσθετικά εµφυτεύµατα και προσθετικές 
συσκευές 
• Πλαστική χειρουργική 
• Οδοντιατρική θεραπεία µετά από ατύχηµα 
• Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου και 
παρηγορητική φροντίδα : 31.000 ευρώ, 
ανώτατο όριο ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ 

• Εγχείρηση παχυσαρκίας: Περίοδος 
αναµονής 24 µήνες 

• Αποκατάσταση 30 ηµέρες α.ε.α. 

• Θεραπεία καρκίνου 

• Υπηρεσίες µεταµόσχευσης (Για κάθε 
πάθηση: έως 250.000 ευρώ) 

 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 
• Όριο εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης: 
9.400 ευρώ α.ε.α. 

• Εξωνοσοκοµειακές χειρουργικές 
επεµβάσεις (ή ηµερήσια νοσηλεία) 

• Παθολογικές εξετάσεις για διάγνωση της 
πάθησής σας 

• 15 επισκέψεις σε ειδικευµένους 
επαγγελµατίες της υγείας (συµπεριλ. 
ψυχικής υγείας) 

• Συνταγογραφούµενα φάρµακα & 
επιδεσµικό υλικό / ιατρικά βοηθήµατα: 
1.250 ευρώ 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

• Όχι 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

• Έλεγχος υγείας και προληπτικός έλεγχος 
(περίοδος αναµονής 10 µήνες): έως 310 
ευρώ 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

• Όχι 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

• Όχι 

 

∆ΙΑΚΟΜΙ∆Η & 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 
 
• Κόστος ταξιδιού για τον συνοδό 
• Κόστος ταξιδιού για τη µεταφορά παιδιού 
• Επίδοµα διαβίωσης: 120 ευρώ ανά 
ηµέρα / 10 ηµέρες α.ε.α. 

• Αεροδιακοµιδή µε τοπικό αεροσκάφος 

• Χερσαία διακοµιδή µε τοπικό 

ασθενοφόρο 

• Επαναπατρισµός της σωρού 

 

  *Όλες οι χώρες της ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Ελβετία, Ανδόρα, Νήσος του Μαν, Νησιά της Μάγχης, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Τουρκία και Βατικανό 

 
  

Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις στις παροχές, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά  
στον οδηγό ασφαλιστικών προγραµµάτων. Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες 



 

                                                                                                                                                                                                             ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ BUPA GLOBAL 

 
 

                                ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ CORIM Ltd 
 

 
Bupa Global 

PREMIER 
Παγκόσµια κάλυψη µε πλούσια 
προνόµια νοσοκοµειακής και 
εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης. 

Παρέχονται επίσης κάλυψη 
φροντίδας και πρόληψης, 
έλεγχοι της υγείας, 
οδοντιατρική και 
οφθαλµολογική κάλυψη.  

ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Παγκόσµια κάλυψη µε πρόσβαση 

σε δίκτυο στις Η.Π.Α. 
(δίκτυο της Blue Cross Blue Shield και η 
θεραπεία θα πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των 
προτέρων) 

Συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο  

1.875.000 ευρώ 
Σηµείωση: Σε όλα τα προγράµµατα ισχύουν 
γενικές εξαιρέσεις.  

Συνασφάλιση: εξωνοσοκοµειακή 
περίθαλψη (0%, 15% και 25% 
προαιρετικό) 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 

• Νοσοκοµειακή περίθαλψη (χειρουργείο, 
φάρµακα, χειρουργικό επιδεσµικό υλικό) 
• Μονόκλινο δωµάτιο και γεύµατα 
• ∆ιαµονή γονέα στο νοσοκοµείο 
• Παθολογικός, ακτινολογικός και 
διαγνωστικός έλεγχος 
• Ψυχική υγεία 
• Θεραπευτές στο πλαίσιο της νοσηλείας 
(φυσιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, κ.λπ.) 
• Προσθετικά µέλη: έως 3.100 ευρώ 
• Προσθετικά εµφυτεύµατα και προσθετικές 
συσκευές 
• Πλαστική χειρουργική 
• Οδοντιατρική θεραπεία µετά από ατύχηµα 
• Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου και 
παρηγορητική φροντίδα : 31.000 ευρώ, 
ανώτατο όριο ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ 
• Εγχείρηση παχυσαρκίας: Περίοδος 
αναµονής 24 µήνες 
• Αποκατάσταση: 30 ηµέρες α.ε.α.* 
• Θεραπεία καρκίνου 
• Υπηρεσίες µεταµόσχευσης (για κάθε 
πάθηση: έως 500.000 ευρώ) 
• Προληπτικές επεµβάσεις 
• Προηγµένη απεικόνιση: αξονική 
τοµογραφία (CT), µαγνητική τοµογραφία 
(MRI), τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων 
(PET) 
• Αιµοκάθαρση 
• Θεραπεία για ή σχετική µε τη 
δυσφορία φύλου: έως 64.000 ευρώ α.ε.α. 

 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 
• Όριο εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης: 
18.750 ευρώ α.ε.α. 

• Εξωνοσοκοµειακές χειρουργικές 
επεµβάσεις (ή ηµερήσια νοσηλεία) 

• Παθολογικές εξετάσεις για διάγνωση της 
πάθησής σας 
• 30 επισκέψεις σε ειδικευµένους 
επαγγελµατίες της υγείας 

- Καταρτισµένο νοσηλευτικό 
προσωπικό 
- Ειδικοί ψυχικής υγείας 
- Φυσιοθεραπευτές, οστεοπαθητικοί και 
χειροπράκτες 

- Εργοθεραπευτές και ορθοπτιστές 

- Φροντίδα ποδιού (ποδίατρος, 
ορθοπεδικός ή χειροπράκτης µε 
ειδίκευση στο πόδι) 

• Συνταγογραφούµενα φάρµακα & 
επιδεσµικό υλικό / ιατρικά βοηθήµατα: 
2.500 ευρώ 
• ∆ιαιτητική καθοδήγηση: έως 4 
επισκέψεις α.ε.α. 
 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

• Όχι 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
• Έλεγχος υγείας και προληπτικός 
έλεγχος (περίοδος αναµονής 10 
µήνες): έως 620 ευρώ 

• Εµβολιασµοί: έως 620 ευρώ. 

• Οφθαλµολογική εξέταση: 1 α.ε.α. 
 

 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 
• Οδοντιατρική θεραπεία: 50% έως 
1.250 ευρώ α.ε.α. (από κοινού µε την 
κάλυψη βοηθηµάτων όρασης και 
ακοής) 
• Θεραπεία µετά από ατύχηµα 
• Τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος 
(Περίοδος αναµονής: 6 µήνες) 
• Εκτεταµένη θεραπεία 
αποκατάστασης (περίοδος 
αναµονής: 6 µήνες) 
• Προληπτικός οδοντιατρικός 
έλεγχος: 2 επισκέψεις α.ε.α. 
(Περίοδος αναµονής: 6 µήνες) 
 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
• Βοηθήµατα ακοής: 50% έως 1.250 
ευρώ α.ε.α. (από κοινού µε την 
οδοντιατρική κάλυψη) 
• Σκελετοί και φακοί οράσεως 
και φακοί επαφής: 50% έως 1.250 ευρώ 
α.ε.α. (από κοινού µε την 
οδοντιατρική κάλυψη) 

∆ΙΑΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 

 
• Κόστος ταξιδιού για τον συνοδό 
• Κόστος ταξιδιού για τη µεταφορά παιδιού 
• Επίδοµα διαβίωσης: 120 ευρώ ανά 
ηµέρα / 10 ηµέρες α.ε.α. 
• Αεροδιακοµιδή µε τοπικό αεροσκάφος 
• Χερσαία διακοµιδή µε τοπικό 
ασθενοφόρο 
• Επαναπατρισµός της σωρού 

 
 

*α.ε.α. - ανά έτος ασφάλισης 

 

 
Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις στις παροχές, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον οδηγό ασφαλιστικών προγραµµάτων. Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες 
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                                ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ CORIM Ltd 
 

 

Bupa Global 

ELITE 
Παγκόσµια κάλυψη µε 
πολλαπλά προνόµια 
νοσοκοµειακής και 
εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης. 

Ένα δηµοφιλές πρόγραµµα που 
απευθύνεται σε οικογένειες, 
καθώς περιλαµβάνει έως 2 
παιδιά κάτω των 10 ετών, χωρίς 
επιπλέον κόστος, ανά 
συµβαλλόµενο γονέα βάσει 
ανάληψης ασφαλιστικού 
κινδύνου. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Παγκόσµια κάλυψη 

Συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο  
3.750.000 ευρώ 
Σηµείωση: Σε όλα τα προγράµµατα ισχύουν γενικές 
εξαιρέσεις.  

Συνασφάλιση: εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη 

(0%, 15% και 25% προαιρετικό) 
 

ΣΕΛΙ∆Α 1 ΑΠΟ 2 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 

• Νοσοκοµειακή περίθαλψη (χειρουργείο, 
φάρµακα, χειρουργικό επιδεσµικό υλικό) 
• Μονόκλινο δωµάτιο και γεύµατα 
• ∆ιαµονή γονέα στο νοσοκοµείο 
• Παθολογικός, ακτινολογικός και 
διαγνωστικός έλεγχος 
• Ψυχική υγεία 
• Θεραπευτές στο πλαίσιο της νοσηλείας 
(φυσιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, κ.λπ.) 
• Προσθετικά µέλη: έως 5.000 ευρώ 
• Προσθετικά εµφυτεύµατα και προσθετικές 
συσκευές  
• Πλαστική χειρουργική  
• Οδοντιατρική θεραπεία µετά από ατύχηµα  
• Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου και 
παρηγορητική φροντίδα : 31.000 ευρώ, 
ανώτατο όριο ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ 
• Εγχείρηση παχυσαρκίας: περίοδος 
αναµονής 24 µήνες 
• Αποκατάσταση: 60 ηµέρες α.ε.α.* 
• Θεραπεία καρκίνου 
• Υπηρεσίες µεταµόσχευσης (για κάθε 
πάθηση: έως 750.000 ευρώ) 
• Προληπτικές επεµβάσεις 
• Προηγµένη απεικόνιση: αξονική 
τοµογραφία (CT), µαγνητική τοµογραφία 
(MRI), τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων 
(PET) 
• Αιµοκάθαρση 
• Νοσηλεία κατ’ οίκον: έως 30 ηµέρες 
α.ε.α. 
• Θεραπεία για ή σχετική µε τη δυσφορία 
φύλου: έως 76.000 ευρώ α.ε.α. 

 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 

• Όριο εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης: 
62.500 ευρώ α.ε.α. 

• Εξωνοσοκοµειακές χειρουργικές 
επεµβάσεις (ή ηµερήσια νοσηλεία) 
• Παθολογικές εξετάσεις για διάγνωση της 
πάθησής σας 
• 60 επισκέψεις σε ειδικευµένους 
επαγγελµατίες της υγείας 

- Καταρτισµένο νοσηλευτικό 
προσωπικό 
- Ειδικοί ψυχικής υγείας 
- Φυσιοθεραπευτές, οστεοπαθητικοί 
και χειροπράκτες 
- Εργοθεραπευτές και ορθοπτιστές 

- Φροντίδα ποδιού (ποδίατρος, 
ορθοπεδικός ή χειροπράκτης µε 
ειδίκευση στο πόδι) 
- Συµπληρωµατικές θεραπείες 
(βελονισµός και ρεφλεξολογία) 

• Συµπληρωµατικά φάρµακα 
(οµοιοπαθητικά, φυσιοπαθητικά και 
κινεζικής ιατρικής): 20 επισκέψεις α.ε.α. 
• ∆ιαιτητική καθοδήγηση: έως 4 
επισκέψεις α.ε.α. 

• Συνταγογραφούµενα φάρµακα & 
επιδεσµικό υλικό / ιατρικά βοηθήµατα: 
5.000 ευρώ α.ε.α., εφόσον καλυφθεί το 
όριο, 50% σε οποιοδήποτε επιπλέον 
κόστος 
 
 

 

 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
 

• Εγκυµοσύνη και τοκετός (περίοδος 
αναµονής: 10 µήνες) 

• Φυσιολογικός τοκετός / τοκετός κατ’ 
οίκον: έως 12.500 ευρώ. 

• Καισαρική τοµή: έως 25.000 ευρώ. 

• Προγεννητική και µεταγεννητική 
θεραπεία 

• Επιπλοκές εγκυµοσύνης και τοκετού 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
• Έλεγχος υγείας και προληπτικός 
έλεγχος (περίοδος αναµονής 10 
µήνες): έως 1.250 ευρώ 

• Εµβολιασµοί: έως 1.250 ευρώ. 

• Οφθαλµολογική εξέταση: 1 α.ε.α. 
 

 

Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις στις παροχές, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον οδηγό ασφαλιστικών προγραµµάτων. Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες 
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                                ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ CORIM Ltd 
 

 
Bupa Global 

ELITE 
Παγκόσµια κάλυψη µε 
πολλαπλά προνόµια 
νοσοκοµειακής και 
εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης. 

Ένα δηµοφιλές πρόγραµµα 
που απευθύνεται σε 
οικογένειες, καθώς 
περιλαµβάνει έως 2 παιδιά 
κάτω των 10 ετών, χωρίς 
επιπλέον κόστος, ανά 
συµβαλλόµενο γονέα βάσει 
ανάληψης ασφαλιστικού 
κινδύνου. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Παγκόσµια κάλυψη 

Συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο  
3.750.000 ευρώ 
Σηµείωση: Σε όλα τα προγράµµατα ισχύουν 
γενικές εξαιρέσεις.  

Συνασφάλιση: εξωνοσοκοµειακή 

περίθαλψη (0%, 15% και 25% προαιρετικό) 

 
ΣΕΛΙ∆Α 2 ΑΠΟ 2 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 

• Οδοντιατρική θεραπεία: έως 3.100 ευρώ 
(από κοινού µε την κάλυψη 
βοηθηµάτων όρασης και ακοής) 
• Θεραπεία µετά από ατύχηµα 
• Τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος 
(Περίοδος αναµονής: 6 µήνες) 
• Εκτεταµένη θεραπεία αποκατάστασης 
(περίοδος αναµονής: 6 µήνες) 
• Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος: 2 
επισκέψεις α.ε.α. (Περίοδος αναµονής: 
6 µήνες) 
• Ορθοδοντική: έως την ηλικία των 19 
(περίοδος αναµονής: 12 µήνες) 

 
 

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 
• Βοηθήµατα ακοής: έως 3.100 ευρώ 
α.ε.α. (Από κοινού µε την 
οδοντιατρική κάλυψη) 
• Σκελετοί και φακοί οράσεως 
και φακοί επαφής: έως 3.100 ευρώ α.ε.α. 
(Από κοινού µε την οδοντιατρική 
κάλυψη) 
 

∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 
 

• Κόστος ταξιδιού για τον συνοδό 
• Κόστος ταξιδιού για τη µεταφορά παιδιού 
• Κόστος µετακίνησης για επίσκεψη 
συµπαράστασης και επίδοµα διαβίωσης 
επίσκεψης συµπαράστασης: 5 ταξίδια, 
ανώτατο όριο εφ’ όρου ζωής (1.250 
ευρώ ανά ταξίδι) 
• Επίδοµα διαβίωσης: 120 ευρώ ανά 
ηµέρα / 10 ηµέρες α.ε.α. 
• Αεροδιακοµιδή µε τοπικό αεροσκάφος 
• Χερσαία διακοµιδή µε τοπικό 
ασθενοφόρο 
• Επαναπατρισµός της σωρού 
 

 

 
Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις στις παροχές, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον οδηγό ασφαλιστικών προγραµµάτων. Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες 
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Bupa Global 

ULTIMATE 
Το υψηλότερό µας επίπεδο 
παγκόσµιας κάλυψης, χωρίς 
συνολικό ανώτατο ετήσιο όριο 
καλύψεων.  

Οι πελάτες σας µπορούν να 
λάβουν τη θεραπεία τους σε 
οποιοδήποτε αναγνωρισµένο 
ιατρό, νοσοκοµείο ή κλινική 
στον κόσµο, σύµφωνα µε τον 
οδηγό µέλους. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Παγκόσµια κάλυψη 

Συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο  
Απεριόριστο 
Σηµείωση: Σε όλα τα προγράµµατα ισχύουν 
γενικές εξαιρέσεις.  

 
 
ΣΕΛΙ∆Α 1 ΑΠΟ 2 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 

• Νοσοκοµειακή περίθαλψη 
(χειρουργείο, φάρµακα, χειρουργικό 
επιδεσµικό υλικό) 
• Απλή σουίτα  και γεύµατα 
• ∆ωµάτιο και γεύµατα για τα 
συνοδεύοντα µέλη της οικογένειας (έως 
12.500 ευρώ) 
• ∆ιαµονή γονέα στο νοσοκοµείο 
• Παθολογικός, ακτινολογικός και 
διαγνωστικός έλεγχος 
• Μονάδα εντατικής θεραπείας 
• Ψυχική υγεία 
• Θεραπευτές στο πλαίσιο της νοσηλείας 
(φυσιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, 
κ.λπ.) 
• Προσθετικά µέλη: πλήρες ποσό. 
• Προσθετικά εµφυτεύµατα και προσθετικές 
συσκευές 
• Πλαστική χειρουργική 
• Οδοντιατρική θεραπεία µετά από ατύχηµα 
• Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου και 
παρηγορητική φροντίδα: πλήρες ποσό. 
• Εγχείρηση παχυσαρκίας: Περίοδος 
αναµονής 24 µήνες 
• Αποκατάσταση: 90 ηµέρες α.ε.α.* 
• Θεραπεία καρκίνου 
• Υπηρεσίες µεταµόσχευσης: πλήρες 
ποσό. 
• Προληπτικές επεµβάσεις 
• Προηγµένη απεικόνιση: αξονική 
τοµογραφία (CT), µαγνητική τοµογραφία 
(MRI), τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων 
(PET) 
• Αιµοκάθαρση 
• Νοσηλεία κατ’ οίκον: έως 30 ηµέρες 
α.ε.α. 
• Θεραπεία για ή σχετική µε τη δυσφορία 
φύλου: πλήρες ποσό. 

 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
 

• Όριο εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης: 
απεριόριστο 
• Εξωνοσοκοµειακές χειρουργικές 
επεµβάσεις (ή ηµερήσιας νοσηλείας) 
• Παθολογικές εξετάσεις για διάγνωση της 
πάθησής σας 
• Απεριόριστο Επισκέψεις σε 
ειδικευµένους επαγγελµατίες υγείας: 

- Καταρτισµένο νοσηλευτικό 
προσωπικό 
- Ειδικοί ψυχικής υγείας 
- Φυσιοθεραπευτές, οστεοπαθητικοί 
και χειροπράκτες 
- Εργοθεραπευτές και ορθοπτιστές 

- Φροντίδα ποδιού (ποδίατρος, 
ορθοπεδικός ή χειροπράκτης µε 
ειδίκευση στο πόδι) 
- Συµπληρωµατικές θεραπείες 
(βελονισµός και ρεφλεξολογία) 
- Συµπληρωµατικά 
φάρµακα (οµοιοπαθητικά, 
φυσιοπαθητικά και κινεζικής 
ιατρικής) 
- ∆ιαιτητική καθοδήγηση 

• Συνταγογραφούµενα φάρµακα και 
επιδεσµικό υλικό / Ιατρικά βοηθήµατα 

 
 

 

 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
 

• Εγκυµοσύνη και τοκετός (περίοδος 
αναµονής: 10 µήνες) 

• Φυσιολογικός τοκετός / τοκετός κατ’ οίκον 

• Καισαρική τοµή 

• Προγεννητική και µεταγεννητική θεραπεία 
• Επιπλοκές εγκυµοσύνης και τοκετού 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
• Έλεγχος υγείας και προληπτικός 
έλεγχος (περίοδος αναµονής 10 µήνες):  
έως 6.250 ευρώ 

• Εµβολιασµοί 

• Οφθαλµολογική εξέταση: 1 α.ε.α. 

• Γενετικός έλεγχος καρκίνου 

• Θεραπεία βιταµινών 

• Κρυοθεραπεία 

• Ηλεκτροµυογράφηµα 

• Θεραπείες για το άγχος 

• Αθλητικό µασάζ 

• Υδροθεραπεία παχέος εντέρου 

• Θεραπεία διαταραχών ύπνου 

 
Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις στις παροχές, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον οδηγό ασφαλιστικών προγραµµάτων. Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες 
 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                             ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ BUPA GLOBAL 

 
 

                                ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ CORIM Ltd 
 

 
Bupa Global 

ULTIMATE 
Το υψηλότερό µας επίπεδο 
παγκόσµιας κάλυψης, χωρίς 
συνολικό ανώτατο ετήσιο όριο 
καλύψεων.  

Οι πελάτες σας µπορούν να 
λάβουν τη θεραπεία τους σε 
οποιοδήποτε αναγνωρισµένο 
ιατρό, νοσοκοµείο ή κλινική 
στον κόσµο, σύµφωνα µε τον 
οδηγό µέλους. 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Παγκόσµια κάλυψη 

Συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο  
Απεριόριστο 
Σηµείωση: Σε όλα τα προγράµµατα ισχύουν 
γενικές εξαιρέσεις.  

 
 
ΣΕΛΙ∆Α 2 ΑΠΟ 2 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 

• Οδοντιατρική θεραπεία: έως 12.500 
ευρώ (από κοινού µε την κάλυψη 
βοηθηµάτων όρασης και ακοής) 
• Θεραπεία µετά από ατύχηµα 
• Τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος 
(Περίοδος αναµονής: 6 µήνες) 
• Εκτεταµένη θεραπεία 
αποκατάστασης (περίοδος 
αναµονής: 6 µήνες) 
• Προληπτικός οδοντιατρικός 
έλεγχος: πλήρες ποσό (περίοδος 
αναµονής: 6 µήνες) 
• Ορθοδοντική: έως την ηλικία των 19 
ετών (περίοδος αναµονής: 12 µήνες) 

 

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
 
• Βοηθήµατα όρασης και ακοής:  έως 
12.500 ευρώ α.ε.α. (Από κοινού µε 
την οδοντιατρική κάλυψη) 
• Βοηθήµατα ακοής 
• Σκελετοί και φακοί οράσεως και 
φακοί επαφής 
• Οφθαλµολογικές επεµβάσεις 
διαθλαστικής χειρουργικής: 1 ανώτατο 
όριο εφ’ όρου ζωής. 
 

∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 
 

• Κόστος ταξιδιού για τον συνοδό 
• Κόστος ταξιδιού για τη µεταφορά παιδιού 
• Κόστος µετακίνησης για επίσκεψη 
συµπαράστασης και επίδοµα διαβίωσης 
επίσκεψης συµπαράστασης: 
• Επίδοµα διαβίωσης: 10 ηµέρες (ανά 
έτος ασφάλισης: έως 12.500 ευρώ) 
• Αεροδιακοµιδή µε τοπικό αεροσκάφος 
• Χερσαία διακοµιδή µε τοπικό 
ασθενοφόρο 
• Επαναπατρισµός της σωρού 
• Μη ιατρική διακοµιδή σε περίπτωση 
πολέµου και φυσικών καταστροφών 

  
Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις στις παροχές, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον οδηγό ασφαλιστικών προγραµµάτων. Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες 
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Για όλα τα προγράµµατα υγείας: 

Προϋπάρχουσες παθήσεις, εκτός εάν έχετε ζητήσει κάλυψη που µε επασφάλιστρο θα καλυφθούν αυτές οι παθήσεις. Οποιεσδήποτε προσωπικές εξαιρέσεις ή άλλοι 

περιορισµοί στο πρόγραµµα υγείας σας, φαίνονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιό σας. Έξοδα διαχείρισης/ εγγραφής, προκαταβολές/καταθέσεις, µηχανική 

υποστήριξη αναπνοής, µέθοδοι αντισύλληψης, πόλεµοι και καταστροφές, ανάρρωση και εισαγωγή για θεραπεία που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε ηµερήσια 

νοσηλεία ή ως εξωτερικός ασθενής, γενική περίθαλψη ή παραµονή στο νοσοκοµείο, θεραπείες αισθητικής, αναπτυξιακά προβλήµατα, πειραµατικές ή µη 

αποδεδειγµένες θεραπείες, επιβλαβής ή επικίνδυνη χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών ή/και φαρµάκων, υδροθεραπευτήρια, κέντρα φυσικών θεραπειών, κ.λπ., παράνοµη 

δραστηριότητα, θεραπεία υπογονιµότητας, όργανα είτε µηχανικά είτε από ζώα δωρητές, παχυσαρκία, µόνιµη κωµατώδης κατάσταση και νευρολογικές βλάβες, 

προβλήµατα σεξουαλικής φύσης, βλαστοκύτταρα, παρένθετη κύηση, παθήσεις κροταφογναθικής άρθρωσης, µη επίσηµα αναγνωρισµένοι ιατροί, νοσοκοµεία ή 

εγκαταστάσεις φροντίδας της υγείας. 

Επιπρόσθετες εξαιρέσεις:

 

Πρόγραµµα υγείας 
Global Major Medical: 

Εναλλακτικοί θεραπευτές, 
φροντίδα ποδιού, γενετικός 
έλεγχος, ζητήµατα φύλου, 
εγκυµοσύνη και τοκετός, 
θεραπευτικός ή χειρουργικός 
εξοπλισµός διόρθωσης της 
όρασης, διαταραχές ύπνου, 
θεραπεία εκτός εύρους 
καλύψεων. 

Πρόγραµµα υγείας 
Global Select: 

Εναλλακτικοί θεραπευτές, 
φροντίδα ποδιού, γενετικός 
έλεγχος, ζητήµατα φύλου, 
εγκυµοσύνη και τοκετός, 
θεραπευτικός ή χειρουργικός 
εξοπλισµός διόρθωσης της 
όρασης, διαταραχές ύπνου, 
θεραπεία εκτός εύρους 
καλύψεων. 

Πρόγραµµα υγείας 
Global Premier: 

Εναλλακτικοί θεραπευτές, 
γενετικός έλεγχος, 
εγκυµοσύνη και τοκετός, 
θεραπευτικός ή χειρουργικός 
εξοπλισµός διόρθωσης της 
όρασης, διαταραχές ύπνου, 
θεραπεία για ή σχετική µε τη 
δυσφορία φύλου*, θεραπεία 
εκτός δικτύου στις Η.Π.Α. 

Πρόγραµµα υγείας 
Global Elite: 

Ορισµένα είδη κινεζικής 
ιατρικής, γενετικός έλεγχος, 
θεραπευτικός ή χειρουργικός 
εξοπλισµός διόρθωσης της 
όρασης, διαταραχές ύπνου, 
θεραπεία για ή σχετική µε τη 
δυσφορία φύλου*. 

Πρόγραµµα υγείας 
Global Ultimate: 

Ορισµένα είδη κινεζικής 
ιατρικής, διαταραχές ύπνου 
(εκτός εάν αποτελούν µέρος 
του ελέγχου της υγείας), 
θεραπεία για ή σχετική µε τη 
δυσφορία φύλου

 

*Εκτός εάν πληρούνται κριτήρια για την παροχή  «Θεραπεία µε ή σχετική µε τη δυσφορία φύλου» 

Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση των εξαιρέσεων. Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες. 

 



 

Το παρόν αποτελεί γενική συνοπτική παρουσίαση. Ισχύουν όροι, προϋποθέσεις, περιορισµοί και εξαιρέσεις στις παροχές, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό ασφαλιστικών προγραµµάτων. 
Ανατρέξτε στον οδηγό µέλους, προτού γνωστοποιήσετε άµεσα οποιαδήποτε συγκεκριµένη παροχή στους πελάτες 
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ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ BUPA GLOBAL ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
Πρόγραµµα υγείας Πρόγραµµα υγείας  Πρόγραµµα υγείας  Πρόγραµµα υγείας  Πρόγραµµα υγείας 

MAJOR MEDICAL GLOBAL SELECT GLOBAL PREMIER GLOBAL  ELITE GLOBAL  ULTIMATE GLOBAL 

 
 
 

Θεραπεία καρκίνου    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

∆ιακοµιδή    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ψυχική υγεία    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Έλεγχος υγείας   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Εµβολιασµοί   ✓ ✓ ✓ 

Οφθαλµολογική και 
οδοντιατρική κάλυψη 

  ✓ ✓ ✓ 

Φυσιοθεραπεία, 
οστεοπαθητική 

  ✓ ✓ ✓ 

Κάλυψη κύησης    ✓ ✓ 

Επαναπατρισµός ασθενούς ✓   ✓ ✓ 

  Συµπληρωµατικές θεραπείες   ✓    ✓ 

Σύντοµη περιγραφή Κάλυψη νοσοκοµειακής 
περίθαλψης 
6.200 ευρώ απαλλαγή 

Πλούσια κάλυψη 
Οικογενειακή έκπτωση: 10% για 2 
άτοµα, 15% για 3+ άτοµα 

Παγκόσµια κάλυψη 
Οικογενειακή έκπτωση: 10% για 2 
άτοµα, 15% για 3+ άτοµα 

Εκτεταµένη παγκόσµια κάλυψη 
Συµπεριλαµβάνονται 2 παιδιά ανά 
συµβαλλόµενο γονέα, κάτω των 10 
ετών, βάσει ανάληψης ασφαλιστικού 
κινδύνου 

Ανώτατο όριο κάλυψης 
Συµπεριλαµβάνονται 2 παιδιά ανά 
συµβαλλόµενο γονέα, κάτω των 16 
ετών, βάσει ανάληψης ασφαλιστικού 
κινδύνου 

Καλύψεις Παγκοσµίως Μόνο για την Ευρώπη 
(παρακαλούµε ανατρέξτε στον 
οδηγό µέλους για τον πλήρη 
κατάλογο των καλυπτόµενων 
χωρών. 

Παγκοσµίως µε δίκτυα στις Η.Π.Α.Παγκοσµίως Παγκοσµίως 

Ετήσιο ανώτατο όριο 2.500.000 ευρώ 1.250.000 ευρώ 1.875.000 ευρώ 3.750.000 ευρώ Απεριόριστο 

Εξωνοσοκοµειακή 

περίθαλψη ανά ηµέρα - 

ετήσιο ανώτατο όριο 

-
 9.400 ευρώ 18.750 ευρώ 62.500 ευρώ Απεριόριστο 

Συνασφάλιση - µόνο για 

εξωνοσοκοµειακή 

περίθαλψη 

-
 15% υποχρεωτικό, 25% 

προαιρετικό 
Προαιρετικό: 0, 15, 25 Προαιρετικό: 0, 15, 25 

-
 

Παραµονή σε νοσοκοµείο Μονόκλινο δωµάτιο ∆ίκλινο δωµάτιο Μονόκλινο δωµάτιο Μονόκλινο δωµάτιο Απλή σουίτα 

Νοσοκοµειακή περίθαλψη               ✓    ✓    ✓   ✓    ✓ 


