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Η υπόσχεσή μας στους πελάτες μας είναι το όνομά μας: Η 
«Now» είναι σαφής, καινοτόμος και προσβάσιμη. Αυτό σημαίνει 
σαφείς, σχετικές πληροφορίες, εύχρηστα διαδικτυακά εργαλεία 
και γρήγορη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που σέβονται τον 
χρόνο σας. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για να είναι 
ολοκληρωμένα και πλούσια σε παροχές. 

Η Now Health International είναι μια παγκόσμια επιχείρηση με 
έδρα το Χονγκ Κονγκ και περιφερειακά κέντρα εξυπηρέτησης στο 
Χονγκ Κονγκ, τη Σαγκάη, το Ντουμπάι, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Σιγκαπούρη και την Τζακάρτα. Τον Ιούλιο του 2015, ο επενδυτής 
της Now Health εξαγόρασε την Best Doctors Insurance, έναν 
μεγάλο πάροχο ιατρικής ασφάλισης, με κατανομή σε ολόκληρη 
τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική και τον Καναδά. Η συνένωση 
των δύο εταιρειών δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους 
παρόχους διεθνούς ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης υψηλού 

επιπέδου παγκόσμια, με 12 γραφεία πωλήσεων/εξυπηρέτησης, 
125.000+ μέλη, 370 προσωπικό και 5.000+ συνεταίρους 
πωλήσεων.

Η πρότασή μας καινοτόμων υπηρεσιών σας παρέχει ηρεμία ότι θα 
σας παρέχουμε γρήγορα, ακριβείς υπηρεσίες όταν τις χρειάζεστε 
περισσότερο. Τα βραβευμένα μας ψηφιακά εργαλεία, όπως η 
εφαρμογή μας για έξυπνα τηλέφωνα, διευκολύνει επίσης τα μέλη 
στη διαχείριση του πλάνου τους στη διάρκεια των μετακινήσεών 
τους, δημιουργώντας άριστη εξυπηρέτηση πελατών. 

Ο Ασφαλιστικός Συνεργάτης μας
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Σχετικά με Εμάς

Η Starr Insurance Companies είναι ένας κορυφαίος ασφαλιστικός και επενδυτικός οργανισμός, που 
παρέχει ασφάλιση επαγγελματικών ακινήτων και ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης 
ταξιδιών και ατυχημάτων, σε κάθε επιχείρηση και κλάδο που μπορεί να φανταστεί κανείς, ουσιαστικά 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Cornelius Vander Starr ίδρυσε την πρώτη του ασφαλιστική εταιρεία στη 
Σαγκάη, στην Κίνα, το 1919. 

Σήμερα, η Starr είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους οργανισμούς στον κόσμο, με 
ικανότητα εγγραφής σε 128 χώρες σε 6 ηπείρους. Καμία άλλη παγκόσμια ασφαλιστική εταιρεία δεν 
ξεπερνά την μακρά ιστορία και την ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία της Starr σε πολύπλοκες 
επιχειρηματικές αγορές, όπως η Κίνα, μεταξύ άλλων. Η Starr έχει την παγκόσμια γνώση, όραμα και 
σχέσεις για να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν, οπουδήποτε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Μαϊάμι
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Κονγκ

Ντουμπάι

Σαγκάη

Τζακάρτα
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Αμπού
Ντάμπι

Τορόντο
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Είμαστε ένας βραβευμένος διεθνής πάροχος ασφάλισης υγείας Από τα προϊόντα μας 
έως την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών μας, εργαζόμαστε διαρκώς για να παρέχουμε 
αριστεία στους πελάτες μας.

87% 

Με εμάς, είναι εύκολο να έχετε άμεση πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, οπουδήποτε ανά τον κόσμο. Κάνουμε απλή την επιλογή της σωστής κάλυψης 
και την πρόσβαση στην καλύτερη ιατρική περίθαλψη για εσάς και την οικογένειά σας.

Γιατί να Διαλέξετε Εμάς

Πιο σημαντικό από τα βραβεία μας, στην Now Health International η πρώτη προτεραιότητά 
μας είναι ο πελάτης. Αυτό αποτυπώνεται στην έρευνα Ικανοποίησης Πελατών... 

Δείτε τι λένε για εμάς οι πελάτες μας! 

*βάσει δημοσκόπησης τον Νοέμβριο του 2019

των μελών αξιολόγησαν την συνολική τους 
εμπειρία ως πολύ καλή, καλή ή άριστη*

Διαφάνεια:
Σαφείς, συγκεκριμένες πληροφορίες, 
ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι 
καλύπτεται και τι όχι

Ευελιξία:
Ευέλικτη ετήσια απαλλαγή και προαιρετικές 
επιλογές για να σας βοηθήσουμε να 
προσαρμόστε το πλάνο σας στις δικές σας 
ανάγκες και προϋπολογισμό

Άριστη Εξυπηρέτηση: 
Άψογη εξυπηρέτηση από 
ανθρώπους που σέβονται τον 
χρόνο σας και καταλαβαίνουν τι 
είναι σημαντικό για εσάς

Ταχύτητα:
Απλές διαδικασίες και γρήγοροι χρόνοι 
εξυπηρέτησης, από την λήψη της 
ασφάλισης ως την απαίτηση

Καινοτομία:
Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να 
είναι εύκολο να βρείτε έναν γιατρό και 
να υποβάλλετε απαιτήσεις, οπουδήποτε 
ανά τον κόσμο 
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SimpleCare CORE SimpleCare 100 SimpleCare 250

Ιδανικό για κάποιον που θέλει 
προστασία για σοβαρές ιατρικές 
παθήσεις και επείγοντα

Κατάλληλο για εκείνους που θέλουν 
κάλυψη για σοβαρά συμβάντα 
υγείας, καθώς και βασική κάλυψη 
για καθημερινά ιατρικά έξοδα 

Σχεδιασμένο για εκείνους που 
αναζητούν πιο εκτεταμένη 
αλλά προσιτή κάλυψη, με 
ανώτερο όριο συνολικών 
παροχών για καθημερινά 
ιατρικά έξοδα

SimpleCare CORE SimpleCare 100 SimpleCare 250

Ετήσιο ανώτατο όριο έως
1.000.000 δολάρια ΗΠΑ/ 

800.000 ευρώ/ 
625.000 λίρες Αγγλίας

Ετήσιο ανώτατο όριο έως 
1.500.000 δολάρια ΗΠΑ/  

1.200.000 ευρώ/ 
937.500 λίρες Αγγλίας

Ετήσιο ανώτατο όριο έως 
1.500.000 δολάρια ΗΠΑ/  

1.200.000 ευρώ/ 
937.500 λίρες Αγγλίας

Νοσοκομείο & 
Χειρουργική επέμβαση  

Πλήρης αποζημίωση Πλήρης αποζημίωση Πλήρης αποζημίωση

Χειρουργική επέμβαση  
με Ενδονοσκομειακή Περί-
θαλψη/ Εξωνοσοκομειακή

Πλήρης αποζημίωση Πλήρης αποζημίωση Πλήρης αποζημίωση

Καρκίνος Πλήρης αποζημίωση Πλήρης αποζημίωση Πλήρης αποζημίωση

Μεταμόσχευση Οργάνου 
Έως 100.000 δολάρια ΗΠΑ/ 

80.000 ευρώ/ 
62.500 λίρες Αγγλίας

Έως 150.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
120.000 ευρώ/ 

93.750 λίρες Αγγλίας

Έως 150.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
120.000 ευρώ/ 

93.750 λίρες Αγγλίας

Διακομιδή και 
Επαναπατρισμός

Έως 100.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
80.000 ευρώ/ 

62.500 λίρες Αγγλίας

Έως 100.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
80.000 ευρώ/ 

62.500 λίρες Αγγλίας

Έως 100.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
80.000 ευρώ/ 

62.500 λίρες Αγγλίας

Εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη 

Δεν καλύπτεται
Έως 1.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ/ 

800 ΕΥΡΩ/ 
625 ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Έως 2.500 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ/ 
2.000 ΕΥΡΩ/ 

1.550 ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Οδοντιατρική Δεν καλύπτεται Δεν καλύπτεται
80% έως 300 δολάρια ΗΠΑ/ 
240 ευρώ/185 λίρες Αγγλίας

Νοσηλεία/Ενδονοσοκομει-
ακή περίθαλψη/Εξωνοσο-
κομειακή περίθαλψη
Απαλλαγή

500 δολάρια ΗΠΑ/400 ευρώ/ 
310 λίρες Αγγλίας 

προεπιλογή

500 δολάρια ΗΠΑ/400 ευρώ/ 
310 λίρες Αγγλίας 

προεπιλογή

500 δολάρια ΗΠΑ/400 ευρώ/ 
310 λίρες Αγγλίας 

προεπιλογή

+ + +
Εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη 1.000 

δολάρια ΗΠΑ/800 ευρώ/ 
625 λίρες Αγγλίας 

Νοσηλεία Νοσηλεία ΟδοντιατρικήΝοσηλεία Εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη 2.500 δολάρια 

ΗΠΑ/2.000 ευρώ/ 
1.550 λίρες Αγγλίας 

Το SimpleCare είναι ένα προσιτό πλάνο, σχεδιασμένο για να παρέχει ουσιώδη προστασία 
στην υγεία για όλα τα σοβαρά συμβάντα υγείας, διασφαλίζοντάς σας την ικανότητα 
πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη όταν τη χρειάζεστε περισσότερο. 

SimpleCare: Με μια ματιά
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 1 Επιλέξτε το επίπεδο 
κάλυψής σας

SimpleCare CORE SimpleCare 100 SimpleCare 250

 2
Επιλέξτε  
τη γεωγραφική 
περιοχή  
κάλυψής σας

 3
Επιλέξτε την ετήσια 
απαλλαγή σας νοση-
λείας/ενδονοσοκο-
μειακής περίθαλψης/
εξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης

 

 4
Επιλέξτε 
οποιαδήποτε ΜΙΑ 
εξωνοσοκομειακή 
επιλογή
• Για τα SimpleCare 100 & SimpleCare 250
• Για απαλλαγές 500 δολάρια ΗΠΑ/ 

400 ευρώ/310 λίρες Αγγλίας και κάτω

Εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη 

1.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
800 ευρώ/ 

625 λίρες Αγγλίας 

Εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη 2.500 

δολάρια ΗΠΑ/ 
2.000 ευρώ/ 

1.550 λίρες Αγγλίας 

ΟδοντιατρικήΝοσηλεία

Γνωρίστε τη Σάρα
Η Σάρα μετακόμισε πρόσφατα στο εξωτερικό για σπουδές. Είναι η πρώτη φορά που ζει μακριά 
από το σπίτι οπότε οι γονείς της πληρώνουν για τη κάλυψη. Χρειάζονται μία οικονομικά 
αποδοτικότερη λύση ενώ θα τους παρέχεται διασφάλιση ότι θα έχει πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Αναζητά:

 Προστασία για ατυχήματα, νοσηλείες και σοβαρές ιατρικές παθήσεις 

 Ιατρική διακομιδή και επαναπατρισμό στην πατρίδα της 

 Προσιτή κάλυψη καθώς έχει περιορισμένο προϋπολογισμό

Γιατί αυτή είναι μια καλή επιλογή:

• Πλήρης κάλυψη για νοσοκομειακά έξοδα και 
έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων

• Πλήρης κάλυψη για θεραπεία κατά του καρκίνου

• Για εκκένωση και επαναπατρισμό καλύπτεται 
έως 100.000 δολάρια ΗΠΑ/ 80.000 ευρώ/ 
62.500 λίρες Αγγλίας.

• Πρόσβαση στις βραβευμένες υπηρεσίες μας 
και στα ψηφιακά μας εργαλεία

Θα πρέπει να εξετάσει:

• Το SimpleCare CORE που καλύπτει τη Σάρα 
για όλα τα σοβαρά συμβάντα υγείας

• Μία υψηλή ετήσια απαλλαγή νοσηλείας/
ενδονοσοκομειακής περίθαλψης/
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης όπως 5.000 
δολάρια ΗΠΑ/4.000 ευρώ/3.125 λίρες 
Αγγλίας, που θα μειώσει το ασφάλιστρό της

Νοσηλεία Νοσηλεία

Δολάρια ΗΠΑ

Μηδέν

150 δολάρια 
ΗΠΑ/ 

120 ευρώ/95 
λίρες Αγγλίας

250 δολάρια 
ΗΠΑ/ 

200 ευρώ/ 
155 λίρες 
Αγγλίας

500 δολάρια 
ΗΠΑ/

400 ΕΥΡΩ/  
310 ΛΙΡΕΣ 
ΑΓΓΛΙΑΣ

(προεπιλογή)

1,000 
δολάρια ΗΠΑ/ 

800 ευρώ/ 
625 λίρες 
Αγγλίας

2.500 
δολάρια 

ΗΠΑ/2.000 
ευρώ/1.550 

λίρες Αγγλίας

5.000 
δολάρια 

ΗΠΑ/4.000 
ευρώ/3.125 

λίρες Αγγλίας

10.000 
δολάρια ΗΠΑ/ 
8.000 ευρώ/ 
6.250 λίρες 

Αγγλίας

15.000 
δολάρια ΗΠΑ/ 
12.000 ευρώ/ 
9.375 λίρες 

Αγγλίας

Υπερασφάλιση εξωνοσοκομειακής  
περίθαλψης ανά επίσκεψη  

(25 δολάρια ΗΠΑ/20 ευρώ/15 λίρες Αγγλίας
20% Εξωνοσοκομειακή Συνασφάλιση

Προεπιλογή
Περιοχή Κάλυψης: Ευρώπη

Δίκτυο: SimpleCare Europe*

Προαιρετικό 

Περιοχή Κάλυψης: Παγκόσμια Εκτός της Αμερικής

Δίκτυο: SimpleCare Comprehensive*

* Η λίστα μας με τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών στην 
Ευρώπη που είναι διαθέσιμη σε εσάς

* Η λίστα μας με τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών που 
είναι διαθέσιμη σε εσάς εάν έχετε επεκτείνει τη γεωγραφική 
περιοχή κάλυψης σε Παγκόσμια Εκτός της Αμερικής

Πώς να φτιάξετε το πλάνο σας

Να πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας πλάνο SimpleCare με έξι εύκολα βήματα. 

Ποιος πρέπει να αγοράσει αυτό το πλάνο;
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Γνωρίστε τον Μπομπ 
Ο Μπομπ είναι απόδημος με τοπική σύμβαση εργασίας, οπότε δεν δικαιούται παροχές που 
σχετίζονται με ένα πακέτο αποδήμων. Ωστόσο, η εταιρεία του είναι πρόθυμη να του δώσει μια 
επιδότηση ώστε να μπορεί να αγοράσει ασφάλιση υγείας. Ο Μπομπ αναζητά:

 Προστασία για ατυχήματα, νοσηλείες και σοβαρές ιατρικές παθήσεις 

 Βασική κάλυψη για καθημερινά ιατρικά έξοδα, όπως επισκέψεις γενικού ιατρού 

  Υγειονομική κάλυψη για τη χώρα διαμονής του, καθώς και όταν ταξιδεύει πίσω στην πατρίδα του για 
να επισκεφθεί την οικογένειά του

Γνωρίστε την Οικογένεια Πέρεζ
Είναι υπήκοοι της χώρας που ενδιαφέρονται για ποιότητα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης 
που είναι διαθέσιμη σε αυτούς στην πατρίδα τους. Αναζητούν: 

  Ένα πλάνο που τους διασφαλίζει την ικανότητα πρόσβασης σε παρόχους ποιότητας τόσο τοπικά όσο και 
στο εξωτερικό

  Ένα εύλογο επίπεδο κάλυψης και για σοβαρές ιατρικές παθήσεις και για τα έξοδα της καθημερινής 
ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής 

 Προσιτή κάλυψη για ολόκληρη την οικογένειά τους 

Γιατί αυτή είναι μια καλή επιλογή:

• Πλήρης κάλυψη για νοσοκομειακά έξοδα και 
έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων

• Πλήρης κάλυψη για θεραπεία κατά του 
καρκίνου

• Έως 1.000 δολάρια ΗΠΑ/ 800 ευρώ/625 
λίρες Αγγλίας ανά έτος για πρόσβαση σε 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, φάρμακα 
και επιδέσμους, φυσιοθεραπεία και 
συμπληρωματική ιατρική

• Πρόσβαση στις βραβευμένες υπηρεσίες μας και 
στα ψηφιακά μας εργαλεία

Γιατί αυτή είναι μια καλή επιλογή:

• Πλήρης νοσοκομειακή κάλυψη, κάλυψη 
χειρουργικών επεμβάσεων και θεραπείας 
κατά του καρκίνου

• Έως 2.500 δολάρια ΗΠΑ/2.000 ευρώ/1.550 
λίρες Αγγλίας ανά έτος ανά μέλος για 
πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, 
φάρμακα και επιδέσμους, φυσιοθεραπεία και 
συμπληρωματική ιατρική

• 80% κάλυψη έως 300 δολάρια ΗΠΑ/240 
ευρώ/185 λίρες Αγγλίας ανά έτος ανά 
μέλος για συνήθη και σύνθετη οδοντιατρική 
περίθαλψη

• Πρόσβαση στις βραβευμένες υπηρεσίες μας 
και στα ψηφιακά μας εργαλεία

Θα πρέπει να εξετάσει:

• Το SimpleCare 100 που καλύπτει τον 
Μπομπ για όλα τα σοβαρά συμβάντα υγείας 
καθώς επίσης και έως 1.000 δολάρια 
ΗΠΑ/800 ευρώ/625 λίρες Αγγλίας αξία 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

• Η επιλογή κάλυψής μας σε Παγκόσμια 
κλίμακα (εκτός της Αμερικής), ώστε ο Μπομπ 
να καλύπτεται όταν ταξιδεύει στην πατρίδα 
του για να επισκεφθεί την οικογένειά του

• Μία χαμηλή ετήσια απαλλαγή νοσηλείας/
ενδονοσοκομειακής περίθαλψης/
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης όπως 250 
δολάρια ΗΠΑ/200 ευρώ/155 λίρες Αγγλίας, 
ώστε να πρέπει να πληρώσει ένα μικρό ποσό 
μία φορά τον χρόνο για να έχει πρόσβαση στο 
πλάνο του

Θα πρέπει να εξετάσουν:

• Το SimpleCare 250 που καλύπτει την 
οικογένεια για όλα τα σοβαρά συμβάντα 
υγείας καθώς επίσης και έως 2.500 δολάρια 
ΗΠΑ/2.000 ευρώ/1.550 λίρες Αγγλίας 
αξία εξωνοσοκομειακής περίθαλψης 
συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής

• Μηδενική ετήσια απαλλαγή νοσηλείας/
ενδονοσοκομειακής περίθαλψης/
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ώστε να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλάνο τους 
χωρίς να πληρώσουν προκαταβολή 

• Θα μπορούσαν επίσης να διαλέξουν ένα από 
τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου μας για 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, όπως 20% 
συνασφάλιση, για να τους βοηθήσει να 
διατηρήσουν προσιτή την κάλυψή τους 

Ποιος πρέπει να αγοράσει αυτό το πλάνο;
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Γεωγραφική 
περιοχή  
κάλυψης

Προεπιλογή

Νοσοκομείο  
& Χειρουργική 

επέμβαση

Νοσηλευτική  
Περίθαλψη 

Benefit
SimpleCare  

CORE 
SimpleCare 

100
SimpleCare 

250

Ετήσιο Ανώτατο Όριο Πλάνου
1.000.000 δολάρια 

ΗΠΑ/800.000 ευρώ/ 
625.000 λίρες Αγγλίας

1.500.000 δολάρια 
ΗΠΑ/1.200.000 ευρώ/ 
937.500 λίρες Αγγλίας

1.500.000 δολάρια 
ΗΠΑ/1.200.000 ευρώ/ 
937.500 λίρες Αγγλίας

Περιοχή Κάλυψης: Ευρώπη Προεπιλεγμένο Δίκτυο: SimpleCare Europe*

1. Νοσοκομειακά Έξοδα, Αμοιβή Ιατρού και Ειδικού:

 (i) Νοσοκομειακά έξοδα

 (ii) Παρεπόμενα έξοδα

 (i) Πλήρης αποζημίωση
 (ii)  Έως 1.500 Δολάρια 

ΗΠΑ/1.200 ευρώ/ 
930 λίρες Αγγλίας  
ανά ιατρική πάθηση

 (i) Πλήρης αποζημίωση
 (ii)  Έως 1.500 Δολάρια 

ΗΠΑ/1.200 ευρώ/ 
930 λίρες Αγγλίας  
ανά ιατρική πάθηση

 (i) Πλήρης αποζημίωση
 (ii)  Έως 1.500 Δολάρια 

ΗΠΑ/1.200 ευρώ/ 
930 λίρες Αγγλίας  
ανά ιατρική πάθηση

2. Διαγνωστικές Διαδικασίες:
 Απεικονίσεις μαγνητικού συντονισμού (MRI), τομογραφίες εκπομπής ποζιτρονίων 

(PET) & αξονικές τομογραφίες (CT)

 Πλήρης αποζημίωση 
για νοσηλεία και 
προεγχειρητικές και 
μετεγχειρητικές σαρώσεις 

 Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση

3. Νεφρική Ανεπάρκεια και Νεφρική Αιμοκάθαρση:
 (i) Στα πλαίσια Νοσηλείας
 (ii) Στα πλαίσια Ενδονοσκομειακής ή Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

 (i)  Έως έξι εβδομάδες ή 
10.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
8.000 ευρώ/6.250 λίρες 
Αγγλίας για προ-και με-
τεγχειρητική περίθαλψη 
με νοσηλεία

 (ii)  Έως 10.000 δολάρια 
ΗΠΑ/8.000 ευρώ/6.250 
λίρες Αγγλίας

 (i)   Έως έξι εβδομάδες 
πλήρης αποζημίωση 

 (ii)  35.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
28.000 ευρώ/21.875 
λίρες Αγγλίας

 (i)   Έως έξι εβδομάδες 
πλήρης αποζημίωση

 (ii)  35.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
28.000 ευρώ/ 
21.875 λίρες Αγγλίας

4. Μεταμόσχευση Οργάνου:  Έως 100.000 δολάρια 
ΗΠΑ/80.000 ευρώ/ 
62.500 λίρες Αγγλίας

 Έως 150.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
120.000 ευρώ/93.750 
λίρες Αγγλίας

 Έως 150.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
120.000 ευρώ/93.750 
λίρες Αγγλίας

5. Θεραπεία Καρκίνου:  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση

6. Κάλυψη Νεογνού:  Έως 25.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
20.000 ευρώ/15.625 λίρες 
Αγγλίας 

 Έως 35.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
28.000 ευρώ/21.875 λίρες 
Αγγλίας

 Έως 35.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
28.000 ευρώ/21.875 λίρες 
Αγγλίας 

7. Εκ γενετής Διαταραχή:  Έως 25.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
20.000 ευρώ/15.625 λίρες 
Αγγλίας  

 Έως 35.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
28.000 ευρώ/21.875 λίρες 
Αγγλίας 

 Έως 35.000 δολάρια ΗΠΑ/ 
28.000 ευρώ/21.875 λίρες 
Αγγλίας

8. Διαμονή Γονέων:  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση

9. Διαμονή σε Νοσοκομείο Νεογνού που Συνοδεύεται από τη Μητέρα του:  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση

10. Διορθωτική Χειρουργική:  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση

11. Χειρουργική επέμβαση με Ενδονοσκομειακή Περίθαλψη ή 
Εξωνοσοκομειακή:  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση

12. Επείγουσα Οδοντιατρική Περίθαλψη με Νοσηλεία:  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση  Πλήρης αποζημίωση

13. Αποκατάσταση:  Πλήρης αποζημίωση έως 
30 ημέρες ανά ιατρική 
πάθηση

 Πλήρης αποζημίωση έως 
90 ημέρες ανά ιατρική 
πάθηση

 Πλήρης αποζημίωση έως 
90 ημέρες ανά ιατρική 
πάθηση

14. Νοσηλευτική Περίθαλψη Κατ' οίκον:  Δεν καλύπτεται  Πλήρης αποζημίωση έως 30 
ημέρες ανά ιατρική πάθηση

 Πλήρης αποζημίωση έως 30 
ημέρες ανά ιατρική πάθηση

SimpleCare Πρόγραμμα Παροχών

Πλήρης αποζημίωση Δεν καλύπτεται ΠροαιρετικόΥπόκειται σε όρια
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Εξω- 
νοσοκομειακή 

περίθαλψη

Οδοντιατρική 

Έκτακτη  
ανάγκη  

& Βοήθεια

Benefit SimpleCare  
CORE 

SimpleCare 
100

SimpleCare 
250

15. Επείγουσα Μεταφορά με Ασθενοφόρο: 	 Πλήρης	αποζημίωση 	 Πλήρης	αποζημίωση 	 Πλήρης	αποζημίωση

16. Διακομιδή και Επαναπατρισμός:

 Διακομιδή:
	 Εύλογα	έξοδα	για:
	 (i)		Έξοδα	μεταφοράς	
	 (ii)			Εύλογα	τοπικά	έξοδα	μετακίνησης	από	και	προς	ιατρικές	επισκέψεις
	 (iii)	Εύλογα	έξοδα	μετακίνησης	για	έναν	τοπικό	συνοδό
	 (iv)	Εύλογα	έξοδα	διαμονής	σε	μη	νοσοκομειακό	ίδρυμα	

 

 

 Επαναπατρισμός σε χώρα διαμονής ή χώρα καταγωγής μετά από 
περίθαλψη

	 Συνδυασμένο	όριο	έως		 
100.000	Δολάρια	ΗΠΑ/ 
80.000	ευρώ/62.500	λίρες	
Αγγλίας	

	 (i)	 Πλήρης	αποζημίωση

	 (ii)	 Πλήρης	αποζημίωση

	 (iii)	 Πλήρης	αποζημίωση

 (iv)	 	Έως	200	δολάρια	ΗΠΑ/	
160	ευρώ/125	λίρες	
Αγγλίας	ανά	ημέρα, 
έως	7.500	δολάρια	
ΗΠΑ/	6.000	
ευρώ/4.600	λίρες	
Αγγλίας 
ανά	άτομο, 
ανά	διακομιδή

	 Πλήρης	αποζημίωση

	 Συνδυασμένο	όριο	έως		 
100.000	Δολάρια	ΗΠΑ/	
80.000	ευρώ/62.500	λίρες	
Αγγλίας	

	 (i)	 Πλήρης	αποζημίωση

	 (ii)	 Πλήρης	αποζημίωση

	 (iii)	 Πλήρης	αποζημίωση

 (iv)	 	Έως	200	δολάρια	
ΗΠΑ/	160	ευρώ/125	
λίρες	Αγγλίας	ανά	
ημέρα,	έως	7.500	
δολάρια	ΗΠΑ/ 
6.000	ευρώ/4.600	
λίρες	Αγγλίας 
ανά	άτομο, 
ανά	διακομιδή

	 Πλήρης	αποζημίωση

	 Συνδυασμένο	όριο	έως 
100.000	Δολάρια	ΗΠΑ/ 
80.000	ευρώ/62.500	λίρες	
Αγγλίας		

	 (i)	 Πλήρης	αποζημίωση

	 (ii)	Πλήρης	αποζημίωση

	 (iii)	Πλήρης	αποζημίωση

 (iv)		Έως	200	δολάρια	ΗΠΑ/ 
160	ευρώ/125	λίρες	
Αγγλίας	ανά	ημέρα, 
έως	7.500	δολάρια	
ΗΠΑ/6.000	ευρώ/ 
4.600	λίρες	Αγγλίας	
ανά	άτομο,	 
ανά	διακομιδή

	 Πλήρης	αποζημίωση

17. Κάλυψη για Επείγουσα Μη Προαιρετική Περίθαλψη εκτός της Περιοχής 
Κάλυψης:  Πλήρης	αποζημίωση	για	ατύ-

χημα	που	απαιτεί	νοσηλεία	ή	
ενδονοσκομειακή	περίθαλψη

	 Ασθένεια:	νοσηλεία	και	
ενδονοσκομειακή	περίθαλ-
ψη	έως	25.000	δολάρια	
ΗΠΑ/20.000	ευρώ/15.625	
λίρες	Αγγλίας

 Πλήρης	αποζημίωση	για	
ατύχημα	που	απαιτεί	 
νοσηλεία	ή	ενδονοσκο-
μειακή	περίθαλψη

	 Ασθένεια:	νοσηλεία	και	
ενδονοσκομειακή	περίθαλ-
ψη	έως	35.000	δολάρια	
ΗΠΑ/28.000	ευρώ/21.875	
λίρες	Αγγλίας

 Πλήρης	αποζημίωση	για	
ατύχημα	που	απαιτεί	 
νοσηλεία	ή	ενδονοσκομει-
ακή	περίθαλψη

	 Ασθένεια:	νοσηλεία	 
και	ενδονοσκομειακή	 
περίθαλψη	έως	35.000	
δολάρια	ΗΠΑ/28.000	
ευρώ/21.875	λίρες	Αγγλίας

18. Νοσοκομειακή Παροχή σε Χρήμα:

	 Η	παροχή	καταβάλλεται	για	κάθε	νύχτα	που	ένας	ασφαλισμένος	λαμβάνει	
νοσοκομειακή	περίθαλψη	εάν:

	 (i)	 	η	περίθαλψη	λαμβάνεται	εντός	των	δημόσιων	νοσοκομείων	της	χώρας	
διαμονής	του	ασφαλισμένου	ή	

	 (ii)	αυτό	το	πλάνο	αγοράζεται	ως	δευτερεύον	πλάνο	ασφάλισης	υγείας

	 Σημείωση:			Αυτή	η	παροχή	δεν	είναι	διαθέσιμη	για	πλάνα	με	απαλλαγή	10.000	
δολάρια	ΗΠΑ/8.000	ευρώ/6.250	λίρες	Αγγλίας	ή	15.000	δολάρια	
ΗΠΑ/12.000	ευρώ/9.375	λίρες	Αγγλίας.

	 125	δολάρια	ΗΠΑ/100	
ευρώ/75	λίρες	Αγγλίας	ανά	
διανυκτέρευση,	έως	30	
διανυκτερεύσεις

	 250	δολάρια	ΗΠΑ/200	
ευρώ/155	λίρες	Αγγλίας	
ανά	διανυκτέρευση,	έως	30	
διανυκτερεύσεις

	 250	δολάρια	ΗΠΑ/200	
ευρώ/155	λίρες	Αγγλίας	
ανά	διανυκτέρευση,	έως	30	
διανυκτερεύσεις

 Ετήσιο Εξωνοσοκομειακό Όριο
 Ισχύει	για	τις	Παροχές	19	και	20

Δεν εφαρμόζεται
1.000 δολάρια 

ΗΠΑ/800 ευρώ/ 
625 λίρες Αγγλίας

2.500 δολάρια ΗΠΑ/ 
2.000 ευρώ/ 

1.550 λίρες Αγγλίας

19. Εξωνοσοκομειακά Έξοδα:

	 (i)	 Αμοιβή	ιατρού	

	 (ii)	συνταγογραφούμενα	Φάρμακα	και	Επίδεσμοι
	 (i)	 	Προεγχειρητικές	ιατρικές	

επισκέψεις	εντός	15	ημε-
ρών	από	την	εισαγωγή	
και	ιατρικές	επισκέψεις	
μετά	τη	νοσηλεία	εντός	
30	ημερών	από	το	
εξιτήριο	από	το	νοσοκο-
μείο,	έως	ανώτατο	όριο	
750	δολάρια	ΗΠΑ/600	
ευρώ/460	λίρες	Αγγλίας	
ανά	ιατρική	πάθηση

	 (ii)	Δεν	καλύπτεται

 (i)	 	Πλήρης	αποζημίωση	
έως	το	ετήσιο	
εξωνοσοκομειακό	όριο

 (ii)		Πλήρης	αποζημίωση	
έως	το	ετήσιο	
εξωνοσοκομειακό	όριο

	 (i)	 	Πλήρης	αποζημίωση	
έως	το	ετήσιο	
εξωνοσοκομειακό	όριο

	 (ii)			1.250	δολάρια	
ΗΠΑ/1.000	ευρώ/ 
780	λίρες	Αγγλίας

	 (i)	&	(ii)	υπόκεινται	σε	
ετήσιο	εξωνοσοκομειακό	
όριο

20. Εξωνοσοκομειακή Φυσιοθεραπεία και Εναλλακτικές Θεραπείες:

	 (i)	Φυσιοθεραπεία	
	 (ii)		Συμπληρωματική	ιατρική	και	περίθαλψη:	οστεοθεραπευτές,	ποδολόγοι	

και	ποδιάτροι,	χειροπράκτες,	ομοιοπαθητικοί,	διαιτολόγοι	και	θεραπεία	με	
βελονισμό

	 (iii)	 	Περίθαλψη	για	θεραπείες	από	ιατρό	παραδοσιακής	Κινεζικής	ιατρικής	ή	
ιατρό	αγιουβερδικής

	 Δεν	καλύπτεται 	 (i)	 	60	δολάρια	ΗΠΑ/48	
ευρώ/40	λίρες	Αγγλίας 
ανά	επίσκεψη

	 (ii)		60	δολάρια	ΗΠΑ/48	
ευρώ/40	λίρες	Αγγλίας 
ανά	επίσκεψη

	 (iii)		30	δολάρια	ΗΠΑ/24	
ευρώ/20	λίρες	Αγγλίας 
ανά	επίσκεψη

	 Συνδυάζονται	έως	και	10	
επισκέψεις	(i),	(ii)	&	(iii),	
που	υπόκεινται	σε	ετήσιο	
εξωνοσοκομειακό	όριο

	 (i)	 	80	δολάρια	ΗΠΑ/64	
ευρώ/50	λίρες	Αγγλίας 
ανά	επίσκεψη

	 (ii)		80	δολάρια	ΗΠΑ/64	
ευρώ/50	λίρες	Αγγλίας 
ανά	επίσκεψη

	 (iii)		40	δολάρια	ΗΠΑ/32	
ευρώ/25	λίρες	Αγγλίας 
ανά	επίσκεψη

	 Συνδυάζονται	έως	και	10	
επισκέψεις	(i),	(ii)	&	(iii),	
που	υπόκεινται	σε	ετήσιο	
εξωνοσοκομειακό	όριο

Benefit SimpleCare  
CORE 

SimpleCare 
100

SimpleCare 
250

21. Οδοντιατρική Περίθαλψη:

	 Αναμονή:	Έξοδα	που	πραγματοποιήθηκαν	εντός	εννέα	μηνών	από	την	
Ημερομηνία	Έναρξης	του	πλάνου	εξαιρούνται.

	 Ορθοδοντική	και	οδοντικά	εμφυτεύματα	δεν	καλύπτονται.

	 Δεν	καλύπτεται	 	 Δεν	καλύπτεται  300	δολάρια	ΗΠΑ/240	
ευρώ/	185	λίρες	Αγγλίας,	 
υπόκειται	σε	20%	
συνασφάλιση

Πλήρης αποζημίωση Δεν καλύπτεται Υπόκειται σε όρια Προαιρετικό
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Επιλογές 
γεωγραφικής 

περιοχής 
κάλυψης

Επιλογές Εξω-
νοσοκομειακής 

περίθαλψης

Επιλογές  
Απαλλαγής 

Επιλογή γεωγραφικής περιοχής κάλυψης
SimpleCare 

CORE 
SimpleCare 

100
SimpleCare 

250

Περιοχή Κάλυψης: Παγκόσμια Εκτός της Αμερικής  Δίκτυο:
 SimpleCare 

Comprehensive#

 Δίκτυο:
 SimpleCare 

Comprehensive#

 Δίκτυο:
 SimpleCare 

Comprehensive#

* SimpleCare Europe Network  
Η	λίστα	μας	με	τους	παρόχους	ιατρικών	υπηρεσιών	στην	Ευρώπη	που	είναι	διαθέσιμη	σε	εσάς.

# SimpleCare Comprehensive Network 
Η	λίστα	μας	με	τους	παρόχους	ιατρικών	υπηρεσιών	που	είναι	διαθέσιμη	σε	εσάς	εάν	έχετε	επεκτείνει	τη	γεωγραφική	περιοχή	κάλυψης	σε	Παγκόσμια	Εκτός	της	Αμερικής.

Επιλογές Απαλλαγής
SimpleCare 

CORE 
SimpleCare 

100
SimpleCare 

250

Τυπική Απαλλαγή 500	δολάρια	ΗΠΑ/400	
ευρώ/310	λίρες	Αγγλίας

500	δολάρια	ΗΠΑ/400	
ευρώ/310	λίρες	Αγγλίας

500	δολάρια	ΗΠΑ/400	
ευρώ/310	λίρες	Αγγλίας

Επιλογές Απαλλαγής (Νοσηλεία, Ενδονοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή περί-
θαλψη)

Επισημαίνεται	ότι: 
Πλάνα	με	απαλλαγή	10.000	δολάρια	ΗΠΑ/8.000	ευρώ/6.250	λίρες	Αγγλίας	ή	
15.000	δολάρια	ΗΠΑ/12.000	ευρώ/9.375	λίρες	Αγγλίας	είναι	διαθέσιμα	για	αγορά	
μόνο	ως	δευτερεύοντα	πλάνα	ασφάλισης	υγείας.

 Προαιρετικό

	 Μηδέν
	 150	δολάρια	ΗΠΑ/120	

ευρώ/95	λίρες	Αγγλίας
	 250	δολάρια	ΗΠΑ/200	

ευρώ/155	λίρες	Αγγλίας
	 1.000	δολάρια	ΗΠΑ/800	

ευρώ/625	λίρες	Αγγλίας
	 2.500	δολάρια	ΗΠΑ/2.000	

ευρώ/1.550	λίρες	Αγγλίας
	 5.000	δολάρια	ΗΠΑ/4.000	

ευρώ/3.125	λίρες	Αγγλίας
	 10.000	δολάρια	ΗΠΑ/8.000	

ευρώ/6.250	λίρες	Αγγλίας
	 15.000	δολάρια	

ΗΠΑ/12.000	ευρώ/9.375	
λίρες	Αγγλίας

 Προαιρετικό

	 Μηδέν
	 150	δολάρια	ΗΠΑ/120	

ευρώ/95	λίρες	Αγγλίας
	 250	δολάρια	ΗΠΑ/200	

ευρώ/155	λίρες	Αγγλίας
	 1.000	δολάρια	ΗΠΑ/800	

ευρώ/625	λίρες	Αγγλίας
	 2.500	δολάρια	ΗΠΑ/2.000	

ευρώ/1.550	λίρες	Αγγλίας
	 5.000	δολάρια	ΗΠΑ/4.000	

ευρώ/3.125	λίρες	Αγγλίας
	 10.000	δολάρια	ΗΠΑ/8.000	

ευρώ/6.250	λίρες	Αγγλίας
	 15.000	δολάρια	

ΗΠΑ/12.000	ευρώ/9.375	
λίρες	Αγγλίας

 Προαιρετικό

	 Μηδέν
	 150	δολάρια	ΗΠΑ/120	 

ευρώ/95	λίρες	Αγγλίας
	 250	δολάρια	ΗΠΑ/200	ευρώ/ 

155	λίρες	Αγγλίας
	 1.000	δολάρια	ΗΠΑ/800	

ευρώ/625	λίρες	Αγγλίας
	 2.500	δολάρια	ΗΠΑ/2.000	

ευρώ/1.550	λίρες	Αγγλίας
	 5.000	δολάρια	ΗΠΑ/4.000	

ευρώ/3.125	λίρες	Αγγλίας
	 10.000	δολάρια	ΗΠΑ/8.000	

ευρώ/6.250	λίρες	Αγγλίας
	 15.000	δολάρια	ΗΠΑ/12.000	

ευρώ/9.375	λίρες	Αγγλίας

Επιλογές Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
SimpleCare 

CORE 
SimpleCare 

100
SimpleCare 

250

Υπερασφάλιση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ανά επίσκεψη  
25 δολάρια ΗΠΑ/20 ευρώ/15 λίρες Αγγλίας+ 	 Δεν	εφαρμόζεται  Προαιρετικό  Προαιρετικό

20% + Συνασφάλιση για Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 	 Δεν	εφαρμόζεται  Προαιρετικό  Προαιρετικό

+ διαθέσιμο	μόνο	για	πλάνα	με	απαλλαγές	500	δολάρια	ΗΠΑ/400	ευρώ/310	λίρες	Αγγλίας	και	κάτω

Πλήρης αποζημίωση Δεν καλύπτεται Υπόκειται σε όρια Προαιρετικό
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Πρόσβαση σε Νοσηλεία: 
Εάν πρέπει να εισαχθείτε σε νοσοκομείο για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη ή 
νοσηλεία, πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να αιτηθείτε προέγκριση 
περίθαλψης. Θα εφαρμόσουμε εγγύηση πληρωμής με τον πάροχο ιατρικής 
περίθαλψης, ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσετε τίποτα. 

Βρείτε έναν πάροχο 
ιατρικής περίθαλψης: 

Πριν την αναζήτηση περίθαλψης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μας 
Find a Medical Provider Tool για να βρείτε έναν πάροχο ιατρικής περίθαλψης. 
Μπορείτε να έχουν πρόσβαση σε αυτό διαδικτυακά μέσω:

1) Του Ιστότοπού μας, 

2)  Της εφαρμογής μας για έξυπνα τηλέφωνα«Now Health» που είναι 
διαθέσιμη για iPhone και Android ή

3) Του ασφαλούς διαδικτυακού χαρτοφυλακίου σας. 

Πρόσβαση σε 
Εξωνοσοκομειακή 
Περίθαλψη:

Εάν επιλέξετε ένα πλάνο που περιλαμβάνει εξωνοσοκομεικές παροχές, μπορείτε να 
πάτε σε οποιονδήποτε επαγγελματία ιατρό επιλογής σας ή από το δίκτυό μας, να 
πληρώσετε για την περίθαλψή σας και να απαιτήσετε την επιστροφή των εξόδων 
σας διαδικτυακά. 

Υποβάλλετε  
μία Απαίτηση: 

Εάν έχετε πληρώσει για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και πρέπει να υποβάλλετε 
απαίτηση για αποζημίωση, μπορείτε να το κάνετε με έναν από τους δύο τρόπους, 
είτε μέσω:

1) Της Εφαρμογής μας για έξυπνα τηλέφωνα για iPhone και Android ή

2) Του ασφαλούς διαδικτυακού χαρτοφυλακίου σας.

Απλά συμπληρώστε τη διαδικτυακή αίτησή σας και μην ξεχάσετε να επισυνάψετε 
τυχόν αποδείξεις ή διαγνωστικές εκθέσεις. Θα λάβετε ειδοποίηση βεβαίωσης 
παραλαβής της απαίτησής σας και μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση 
στο ασφαλές διαδικτυακό χαρτοφυλάκιό σας. 

Διαχειριστείτε  
τις πληροφορίες σας  
από οπουδήποτε: 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασφαλές διαδικτυακό χαρτοφυλάκιό σας  
για πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του πλάνου σας με λίγα μόνο κλικ. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασφαλές διαδικτυακό χαρτοφυλάκιό σας για να: 

Δείτε και να κατεβάσετε έγγραφα του πλάνου,  
συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού ασφάλισης

Προσθέσετε τη δική σας κάρτα μέλους στο δικό σας πορτοφόλι  
για έξυπνα τηλέφωνα

Κατεβάσετε τη δική σας εικονική κάρτα μέλους

Υποβάλλετε και παρακολουθήστε την κατάσταση των απαιτήσεών σας

Υποβάλλετε αιτήσεις για προέγκριση περίθαλψης

Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλάνο σας, η διαδικασία έχει σχεδιαστεί από εμάς 
ώστε να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη. Τα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία μας σημαίνει 
ότι μπορείτε να διαχειριστείτε το πλάνο σας εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.  

Πώς να Χρησιμοποιήσετε το Πλάνο Σας;

http://www.now-health.com/en/find-a-medical-provider/
https://www.now-health.com
https://www.now-health.com/portfolio/
https://www.now-health.com
https://www.now-health.com/portfolio/


SimpleCare Explained | Ατομικά και οικογενειακά | 11

 1 Τρομοκρατική ενέργεια, πόλεμο και παράνομες πράξεις

 2 Διοικητικά έξοδα και έξοδα αποστολής

 3 Κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών

 4 Έκθεση σε χημικές ουσίες

 5 Κοσμητικές θεραπείες

 6 Μόλυνση

 7 Χρόνιες παθήσεις (μόνο το πλάνο CORE)

 8 Κώμα ή Κατάσταση Φυτού

 9 Απαλλαγή, υπερασφάλιση εξωνοσοκομειακής  
περίθαλψης ανά επίσκεψη ή συνασφάλιση

10 Οδοντιατρική Περίθαλψη 
–  εκτός εάν αυτή η παροχή περιλαμβάνεται  

στις βασικές παροχές του πλάνου

11 Αναπτυξιακές διαταραχές

12 Συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες ή μέταλλα  
και καλλυντικά προϊόντα

13 Διατροφικές διαταραχές

14 Πειραματική θεραπεία και φάρμακα

15 Οφθαλμολογικές εξετάσεις ή διόρθωση της όρασης, 
εξετάσεις ακοής, ακουστικά ή οπτικά βοηθήματα

16 Εξωτερική προσθετική

17 Μη τήρηση ιατρικών συμβουλών

18 Χειρουργική επέμβαση εμβρύου

19 Γενετικό έλεγχο

20  Επικίνδυνα αθλήματα και ασχολίες

21 HIV, AIDS ή σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο 

22  Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης  
– εκτός εάν προκλήθηκε από ιατρική παρέμβαση

23 Νοσηρή παχυσαρκία

24 Οίκους ευγηρίας, αναρρωτήρια, κέντρα  
υδροθεραπείας και κλινικές φυσικής θεραπείας

25 Ιδρύματα και παρηγορητική αγωγή

26 Εγκυμοσύνη ή μητρότητα 

27  Προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις 
– εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως από εμάς

28 Επαγγελματικά αθλήματα

29 Ψυχιατρική ή Ψυχολογική Θεραπεία

30 Αναπαραγωγική ιατρική 

31 Εξετάσεις ρουτίνας, διαγνωστικές εξετάσεις  
και Εμβολιασμοί

32 Δεύτερες ιατρικές γνώμες 

33 Αυτοτραυματισμό ή απόπειρα αυτοκτονίας

34 Σεξουαλικά προβλήματα και αλλαγή φύλου

35 Διαταραχές του ύπνου

36 Έξοδα ταξιδίου/διαμονής 
– εκτός των προεγκεκριμένων από εμάς

37 Ταξίδι κατόπιν ιατρικής συμβουλής

38 Περίθαλψη σε ιατρικές εγκαταστάσεις υψηλού κόστους 

39 Περίθαλψη από μέλος της οικογένειας

40 Έξοδα περίθαλψης πέραν του εύλογου  
και συνηθισμένου εύρους μας

Τι Δεν Καλύπτουμε

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που ισχύουν πέραν οποιασδήποτε ατομικής εξαίρεσης 
που ενδέχεται να περιγράψουμε λεπτομερώς στο Πιστοποιητικού Ασφάλισής σας. 
Αυτοί περιλαμβάνουν θεραπείες που ενδέχεται να θεωρηθούν θέμα ατομικής σας 
επιλογής (όπως κοσμητικές θεραπείες) και λοιπές θεραπείες που εξαιρούνται από 
την κάλυψη για τη διατήρηση των ασφαλίστρων σε προσιτό επίπεδο. Για πλήρη 
περιγραφή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο μελών.
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Ασφαλιστείτε σε εμάς σήμερα

Είναι γρήγορο και εύκολο να ασφαλιστείτε σε εμάς. Αν ψάχνετε μία απλή και προσβάσιμη 
προσέγγιση στην διεθνή ασφάλιση υγείας, επισκεφθείτε το www.now-health.com  
ή ρωτήστε την εταιρεία διαμεσολάβησής σας για περισσότερες πληροφορίες.
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Η Now Health International Services (Europe) Limited εγκρίνεται και ρυθμίζεται από την Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας.

Now Health International Services (Europe) Limited, Καταστατική Έδρα: Dragonara Business Centre 5th Floor,  
Dragonara Road, St Julian’s, STJ 3141, Μάλτα. Αρ. Εταιρείας C94330.

Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί στα Αγγλικά και στα Ελληνικά.  
Σε περίπτωση διαφοράς ή απαίτησης, η Αγγλική έκδοση της παρούσας σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλης διατύπωσης ή μεταφρασμένης έκδοσης.

+356 2260 5100

EuropeSales@now-health.com@

www.now-health.com

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μεταφρασμένη έκδοση αποσπασμάτων που προέρχονται από το Φυλλάδιο της Now Health International. Η παρούσα μεταφρασμένη έκδοση 
παρέχεται κατόπιν αιτήματός σας και μόνο για σκοπούς ενημέρωσης/αναφοράς. Το φυλλάδιο συντάσσεται στα Αγγλικά και διέπει όλα τα σημεία. Σε περίπτωση ασυμφωνία 
μεταξύ της παρούσας μεταφρασμένης έκδοσης και της Αγγλικής έκδοσης των αποσπασμάτων του Φυλλαδίου, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση. Ουδεμία ευθύνη/υποχρέωση 
αναλαμβάνεται από την Starr Europe Insurance Limited ή την Now Health International Services (Europe) Limited, για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις,αποκλίσεις ή ασάφειες 
στη μετάφραση που παρέχεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στην Αγγλική έκδοση του Φυλλαδίου. 




