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ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το βασικό νοσοκομειακό πρόγραμμα εξασφαλίζει ουσιώδη κάλυψη για νοσηλεία με εισαγωγή σε 

νοσοκομείο (εσωτερικός ασθενής), ημερήσια νοσηλεία (χωρίς διανυκτέρευση) και έξοδα δωματίου 

και τροφής, καθώς και κάλυψη για θεραπεία καρκίνου, φροντίδα ψυχικής υγείας και πολλά άλλα.   

Όλα τα ποσά ισχύουν ανά δικαιούχο και ανά περίοδο κάλυψης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΛΟΓΩ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Περιοχή κάλυψης 
> Η κάλυψη περιορίζεται στη χώρα μόνιμης διαμονής σας και στη χώρα της εθνικότητας. 

 
> Η κάλυψη Αμερικής περιλαμβάνεται αν η χώρα μόνιμης διαμονής είναι η Αμερική. 

 
> Όσοι έχουν αμερικάνικη εθνικότητα μπορούν να επιλέξουν να αγοράσουν κάλυψη Αμερικής (εάν ο κάτοχος του 

συμβολαίου δεν επιλέξει να αγοράσει κάλυψη Αμερικής, τότε οι δικαιούχοι δεν έχουν κάλυψη για επισκέψεις στη χώρα 
εθνικότητας) 
 

> Η περιοχή κάλυψης Αμερικής δεν παρέχεται εάν δεν ισχύουν οι παραπάνω επιλογές. 
 

 
 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΑΣ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 

 
Ετήσια παροχή - μέγιστο ανά δικαιούχο ανά περίοδο κάλυψης 
Το ποσό περιλαμβάνει αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε όλους τους τομείς που αφορούν 
εισαγωγή σε νοσοκομείο και ημερήσια νοσηλεία 

 

 
500.000 $ 
400.000 € 
325.000 £ 

 
 

 
Όριο ανά πάθηση 
Μέχρι το μέγιστο ανά περίοδο κάλυψης 

 
250.000 $ 
200.000 € 
165.000 £ 

 
 
Αυτό είναι το ετήσιο ποσό που θα πληρώσουμε έναντι όλων των εξόδων θεραπείας που ήταν επακόλουθο της διάγνωσης 
για μια πάθηση. Περιλαμβάνει όλα τα claims που πληρώνονται λόγω εισαγωγής σε νοσοκομείο, ημερήσιας νοσηλείας και 
εξωνοσοκομειακά σε σχέση με την αρχική πάθηση. Εφαρμόζεται για κάθε δικαιούχο ανά περίοδο κάλυψης. 
 
Σημαντική επισήμανση 
 
> Θα καλύψουμε μόνο μέχρι το μέγιστο ποσό στο σύνολο ανά περίοδο κάλυψης όπως περιγράφεται στη λίστα με τις 

παροχές. 
 

> Τα κόστη δεν περιλαμβάνουν υπηρεσίες διακομιδής και επαναπατρισμού 
 
> Οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη που συνδέονται άμεσα με την πάθηση, που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, δεν θα 

καλυφθούν από εμάς 
 
> Προσδιορίζοντας αν αυτό το όριο έχει καλυφθεί η ιατρική μας ομάδα θα λάβει υπόψη της και θα αξιολογήσει  όλα τα 

δεδομένα που αφορούν την ιατρική θεραπεία και φροντίδα που έχει ληφθεί 
 
> Θα καλύψουμε εξωνοσοκομειακά έξοδα, αν ο πελάτης έχει επιλέξει το  «Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα, υγεία και ευεξία»  

με εξαίρεση συγκεκριμένων παροχών που περιλαμβάνουν εξωνοσοκομειακή θεραπεία ως μέρος του βασικού 
νοσοκομειακού προγράμματος 
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Επείγουσα κάλυψη εκτός της επιλεγμένης περιοχής κάλυψης 
Μέχρι το μέγιστο ανά περίοδο κάλυψης  

 
40.000 $ 
29.600 € 

         26.600 £ 
 

> Επείγουσα θεραπεία για εισαγωγή σε νοσοκομείο, ημερήσια νοσηλεία και εξωνοσοκομειακή θεραπεία κατά τη διάρκεια 
προσωρινών ταξιδιών εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας ή της χώρας εθνικότητας. 
 

> Αυτή η κάλυψη  περιορίζεται στις 21 ημέρες ανά ταξίδι και με μέγιστο τις 45 ημέρες ανά έτος ασφάλισης 
 
> Επείγουσα εξωνοσοκομειακή θεραπεία παρέχεται έως $2,500/€1,850/£1,650. Είναι διαθέσιμη εάν έχει επιλεγεί το  

«Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα, υγεία και ευεξία» . Παρακαλώ δείτε την αναφορά στους όρους, στη ρήτρα 10.6 
αναφορικά με του όρους που σχετίζονται με το γενικό όριο κάλυψης  

 

 

 
Νοσοκομειακές δαπάνες για: 
Νοσήλια και δωμάτιο και τροφή για νοσηλεία ως εσωτερικού ασθενούς ή ημερήσια νοσηλεία και 
αίθουσα ανάνηψης. 

 

Καλύπτεται εξ   
ολοκλήρου για 
δίκλινο δωμάτιο 

 
> Θα καταβάλουμε αποζημίωση για νοσηλευτική φροντίδα και έξοδα δωματίου και τροφής ενόσω ο δικαιούχος 

νοσηλεύεται ως εσωτερικός ασθενής ή με ημερήσια νοσηλεία ή για το κόστος αίθουσας θεραπείας ενόσω ο 
δικαιούχος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σε εξωτερικά ιατρεία (εξωτερικός ασθενής), εφόσον απαιτηθεί. 

 
> Θα καλύψουμε αυτά τα έξοδα μόνο αν: 

 είναι ιατρικώς επιβεβλημένο για τον δικαιούχο να νοσηλευθεί ως εσωτερικός ασθενής ή με ημερήσια νοσηλεία, 
 παραμείνει στο νοσοκομείο για ιατρικά ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα, 
 η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται παρέχεται ή εποπτεύεται από ειδικό, και 
 νοσηλευθεί σε δίκλινο δωμάτιο με κοινόχρηστο λουτρό. 

  
> Αν οι χρεώσεις του νοσοκομείου διαφέρουν ανάλογα με το είδος δωματίου στο οποίο θα νοσηλευθεί ο δικαιούχος, το 

μέγιστο ποσό το οποίο θα καταβάλουμε είναι το ποσό που θα είχε χρεωθεί αν ο δικαιούχος είχε νοσηλευθεί σε δίκλινο 
δωμάτιο με κοινόχρηστο λουτρό ή αντίστοιχο. 

 
> Αν ο θεράπων ιατρός αποφασίσει ότι ο δικαιούχος πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα από αυτό που έχουμε εγκρίνει εκ των προτέρων ή αποφασίσει ότι η θεραπεία την οποία χρειάζεται ο 
δικαιούχος είναι διαφορετική από εκείνη που έχουμε εγκρίνει εκ των προτέρων, ο συγκεκριμένος θεράπων ιατρός θα 
πρέπει να μας παράσχει έκθεση, στην οποία θα αναφέρει: πόσο χρόνο θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο ο 
δικαιούχος, τη διάγνωση (αν αυτή έχει αλλάξει) και τη θεραπεία στην οποία έχει υποβληθεί ο δικαιούχος, και πρέπει να 
του παρασχεθεί. 

 

 
Νοσοκομειακές δαπάνες για: 
> χειρουργείο. 
> συνταγογραφημένα φάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες και επιδέσμους για νοσηλεία ως 

εσωτερικού ασθενούς ή για ημερήσια νοσηλεία. 
> κόστος αίθουσας θεραπείας για εγχείρηση σε εξωτερικά ιατρεία. 

 

 
Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 
Έξοδα χειρουργείου 
> Θα καταβάλουμε όλα τα έξοδα και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση χειρουργείου, εφόσον η θεραπεία που 

παρέχεται καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο. 
 

Φάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες και επίδεσμοι 
> Θα καταβάλουμε τα έξοδα για φάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες και επιδέσμους που συνταγογραφούνται για τον 

δικαιούχο ενόσω αυτός νοσηλεύεται ως εσωτερικός ασθενής ή με ημερήσια νοσηλεία. 
 

> Φάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες και επιδέσμους που συνταγογραφούνται για κατ’ οίκον χρήση, θα καλύπτονται μόνο 
αν ο δικαιούχος διαθέτει την κάλυψη  «Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα, υγεία και ευεξία»  (εκτός αν συνταγογραφούνται 
στο πλαίσιο θεραπείας του καρκίνου). 
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Εντατική παρακολούθηση: 
> εντατική θεραπεία. 
> εντατική καρδιολογική παρακολούθηση. 
> μονάδα αυξημένης φροντίδας. 

 

Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 
> Θα καταβάλουμε αποζημίωση για τη νοσηλεία του δικαιούχου σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης, εντατικής 

θεραπείας, εντατικής καρδιολογικής παρακολούθησης ή αυξημένης φροντίδας αν: 
 η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι η καταλληλότερη για την περίθαλψη του δικαιούχου, 
 η φροντίδα που παρέχεται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση συνιστά ουσιώδες μέρος της θεραπείας του, και 
 η φροντίδα που παρέχεται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση απαιτείται συνήθως για ασθενείς που πάσχουν από 

το ίδιο είδος ασθένειας ή κάκωσης ή υποβάλλονται στο ίδιο είδος θεραπείας. 

 

 

 
Αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων 
 

 
Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 

 
> Θα καλύψουμε έξοδα νοσηλείας με εισαγωγή σε νοσοκομείο (εσωτερικός ασθενής), ημερήσιας νοσηλείας (χωρίς 

διανυκτέρευση) ή νοσηλείας σε εξωτερικά ιατρεία (εξωτερικός ασθενής) για: 
 αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων για χειρουργική επέμβαση, και 
 αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων σε σχέση με θεραπεία η οποία απαιτείται αμέσως πριν ή μετά από 

χειρουργική επέμβαση (δηλαδή την ίδια ημέρα με τη χειρουργική επέμβαση). 
 
> Θα καταβάλουμε αποζημίωση για θεραπεία σε εξωτερικά ιατρεία που παρέχεται πριν ή μετά από χειρουργική επέμβαση 

μόνο αν ο δικαιούχος διαθέτει κάλυψη «Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα, υγεία και ευεξία» (εκτός αν η θεραπεία παρέχεται 
στο πλαίσιο θεραπείας του καρκίνου). 
 

 

 
Αμοιβές για συναντήσεις με ειδικούς 
 

 
Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 

 
> Θα καταβάλουμε το κόστος τακτικών επισκέψεων από ειδικό κατά τη διάρκεια παραμονής σε νοσοκομείο, 

συμπεριλαμβανομένης της εντατικής παρακολούθησης από ειδικό για όσο χρονικό διάστημα είναι ιατρικώς 
επιβεβλημένο. 

 
> Θα καταβάλουμε το κόστος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ειδικό κατά τη διάρκεια παραμονής σε νοσοκομείο στο οποίο 

ο δικαιούχος: 
 νοσηλεύεται ως εσωτερικός ασθενής ή με ημερήσια νοσηλεία, 
 υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ή 
 εφόσον η κατ’ ιδίαν συνάντηση είναι ιατρικώς επιβεβλημένη. 

 

 

 
Αιμοκάθαρση 
 

 
5.000 $ 
3.700 € 
3.325 £ 

 

 
> Θα καλύπτεται θεραπεία αιμοκάθαρσης αν η θεραπεία είναι διαθέσιμη στη χώρα διαμονής του δικαιούχου. Θα 

καλύψουμε για αυτή έξοδα νοσηλείας εσωτερικού ασθενούς, ημερήσιας νοσηλείας ή νοσηλείας εξωτερικού ασθενούς. 
 

> Δεν θα καλύψουμε έξοδα θεραπείας αιμοκάθαρσης εκτός της χώρας συνήθους διαμονής του δικαιούχου εκτός αν 
καλύπτεται κάτω από τους όρους  της παροχής «Επείγουσα κάλυψη εκτός της επιλεγμένης περιοχής κάλυψης» 
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Παθολογικές, ακτινολογικές και διαγνωστικές εξετάσεις (εκτός από 
Προηγμένες Ιατρικές Μεθόδους Απεικόνισης) 
 

 
Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 

 
> Όπου παρέχονται έρευνες με νοσηλεία εσωτερικού ασθενούς ή με ημερήσια νοσηλεία. 
 
> Θα καλύψουμε τα ακόλουθα: 

 εξετάσεις αίματος και ούρων, 
 ακτινογραφίες, 
 υπερηχογραφήματα, 
 ηλεκτροκαρδιογραφήματα (ΗΚΓ), και 
 άλλες διαγνωστικές εξετάσεις (εκτός από προηγμένες ιατρικές μεθόδους απεικόνισης), 
 
όπου είναι ιατρικώς αναγκαία και συνιστώνται από ειδικό στο πλαίσιο της παραμονής του δικαιούχου σε νοσοκομείο 
ως εσωτερικού ασθενούς ή για ημερήσια νοσηλεία. 

 

 

 
Προηγμένες Ιατρικές Μέθοδοι Απεικόνισης Προηγμένες Ακτινολογικές 
Εξετάσεις Απεικόνισης (μαγνητική τομογραφία (MRI), αξονική τομογραφία 
(CT) και ποζιτρονική τομογραφία (PET)) 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
2.500 $ 
1.850 € 
1.650 £ 

 
> Θα καλύψουμε τις ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις αν συνιστώνται από ειδικό στο πλαίσιο θεραπείας του δικαιούχου 

ως εσωτερικού ασθενούς, με ημερήσια νοσηλεία ή ως εξωτερικού ασθενούς: 
 μαγνητική τομογραφία (MRI), 
 αξονική τομογραφία (CT), και/ή 
 ποζιτρονική τομογραφία (PET). 

 
> Ενδέχεται να ζητήσουμε ιατρική έκθεση πριν από εξέταση με μαγνητική τομογραφία (MRI). 

 

 

 
Φυσικοθεραπεία και συμπληρωματικές θεραπείες 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 

 
2.000 $ 
1.480 € 
1.330 £ 

 

 
> Όπου παρέχεται θεραπεία με νοσηλεία εσωτερικού ασθενούς ή με ημερήσια νοσηλεία. 
 
> Θα καλύψουμε τα έξοδα για θεραπεία που παρέχεται από φυσικοθεραπευτή και εναλλακτικούς θεραπευτές (βελονιστές, 

ομοιοπαθητικοί και ασκούντες την κινεζική ιατρική) αν οι συγκεκριμένες θεραπείες συνιστώνται από ειδικό στο πλαίσιο 
της παραμονής του δικαιούχου σε νοσοκομείο ως εσωτερικού ασθενούς ή για ημερήσια νοσηλεία (αλλά δεν συνιστούν 
την πρωτεύουσα θεραπεία για την οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο). 
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Αποκατάσταση 
Έως και 30 ημέρες και μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 
 

2.000 $ 
1.480 € 
1.330 £ 

 

 
> Θα καλύψουμε τα έξοδα για θεραπείες αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία), οι οποίες 

συνιστώνται από ειδικό και είναι ιατρικώς αναγκαίες μετά από τραυματικό γεγονός, όπως ισχαιμικό εγκεφαλικό 
επεισόδιο ή κάκωση νωτιαίου μυελού. 
 

> Αν η θεραπεία αποκατάστασης απαιτείται να γίνει σε κέντρο αποκατάστασης, θα καλύψουμε τα έξοδα διαμονής και 
διατροφής για έως και 30 ημέρες για κάθε ξεχωριστή πάθηση που απαιτεί θεραπεία αποκατάστασης. 
 

> Προκειμένου να προσδιορίσουμε πότε έχουν συμπληρωθεί οι 30 ημέρες: 
 μετράμε κάθε διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος υποβάλλεται σε θεραπεία ως εσωτερικός 

ασθενής ως μία ημέρα 
 μετράμε κάθε ημέρα κατά την οποία ο δικαιούχος υποβάλλεται σε θεραπεία ως εξωτερικός ασθενής ή με ημερήσια 

νοσηλεία ως μία ημέρα. 
 

> Με την προϋπόθεση εξασφάλισης προηγούμενης έγκρισης, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, θα 
καλύψουμε έξοδα θεραπείας αποκατάστασης για περισσότερες από 30 ημέρες, αν ο πρόσθετος χρόνος θεραπείας 
είναι ιατρικώς επιβεβλημένος και συνιστάται από τον θεράποντα ειδικό. 

 
Σημαντική επισήμανση 
> Θα καλύψουμε τα έξοδα για θεραπεία αποκατάστασης μόνο αν αυτή απαιτείται κατόπιν ή λόγω θεραπείας η οποία 

καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο και αρχίζει εντός 30 ημερών μετά το τέλος της συγκεκριμένης αρχικής θεραπείας. 
  

> Κάθε θεραπεία αποκατάστασης πρέπει να εγκρίνεται από εμάς εκ των προτέρων. Θα εγκρίνουμε θεραπεία 
αποκατάστασης μόνο αν ο θεράπων ειδικός μάς παράσχει έκθεση στην οποία θα αναφέρεται: 
(1) πόσο χρόνο θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο ο δικαιούχος, 
(2) η διάγνωση, και 
(3) η θεραπεία στην οποία έχει υποβληθεί ο δικαιούχος ή πρέπει να του παρασχεθεί. 

 

 

 
Ειδική ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται  για ολόκληρη τη διάρκεια κάλυψης. 

 

 
 

2.500 $ 
1.850 € 
1.650 £ 

 

 
> Αν διαγνωσθεί  ότι η κατάσταση του δικαιούχου βρίσκεται σε τελικό στάδιο και δεν υπάρχει καμία αποτελεσματική 

θεραπεία που να βοηθά την αποκατάσταση, θα καλύψουμε νοσηλεία σε νοσοκομείο ή φροντίδα και διαμονή σε 
κατάλληλο ίδρυμα, νοσηλευτική φροντίδα, συνταγογραφημένα φάρμακα και φυσική και ψυχολογική φροντίδα. 

 

 

 
Εσωτερικοί προσθετικοί μηχανισμοί / χειρουργικές και ιατρικές συσκευές 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
 

Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για εσωτερικά προσθετικά εμφυτεύματα, μηχανισμούς ή συσκευές που έχουν τοποθετηθεί 

κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο πλαίσιο θεραπείας του δικαιούχου. 
 

> Χειρουργική συσκευή ή ιατρική συσκευή μπορεί να νοείται: 
 τεχνητό άκρο, πρόσθεση ή μηχανισμός που απαιτείται για τους σκοπούς χειρουργικής επέμβασης ή σε σχέση με 

αυτή, 
 τεχνητός μηχανισμός ή πρόσθεση που συνιστά απαραίτητο μέρος της θεραπείας αμέσως μετά από χειρουργική 

επέμβαση για όσο χρονικό διάστημα είναι ιατρικώς επιβεβλημένο, ή 
 πρόσθεση ή συσκευή που είναι ιατρικώς αναγκαία και αποτελεί μέρος της διαδικασίας ανάρρωσης σε 

βραχυπρόθεσμη βάση. 
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Εξωτερικοί προσθετικοί μηχανισμοί / χειρουργικές και ιατρικές συσκευές 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
 

2.500 $ 
1.850 € 
1.650 £ 

 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για εξωτερικές προσθετικές συσκευές ή μηχανισμούς που απαιτούνται στο πλαίσιο 

θεραπείας του δικαιούχου (σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναλύονται παρακάτω). 
 

> Θα καλύψουμε τα ακόλουθα: 
 προσθετική συσκευή ή μηχανισμό που συνιστά απαραίτητο μέρος της θεραπείας αμέσως μετά από 

χειρουργική επέμβαση για όσο χρονικό διάστημα είναι ιατρικώς επιβεβλημένο, 
 προσθετική συσκευή ή μηχανισμό που απαιτείται ιατρικώς και αποτελεί μέρος της διαδικασίας ανάρρωσης σε 

βραχυπρόθεσμη βάση. 
 

> Θα καλύψουμε το κόστος για αρχική εξωτερική προσθετική συσκευή για δικαιούχους ηλικίας 18 ετών και άνω ανά 
περίοδο κάλυψης. Δεν θα καλύψουμε το κόστος για οποιαδήποτε αντικατάσταση προσθετικής συσκευής για 
δικαιούχους ηλικίας 18 ετών και άνω. 
 

> Θα καλύψουμε το κόστος για αρχική εξωτερική προσθετική συσκευή και μέχρι δύο αντικαταστάσεις για δικαιούχους 
ηλικίας 17 ετών ή νεότερους ανά περίοδο κάλυψης. 
 

> Με τον όρο «προσθετική συσκευή» εννοούμε εξωτερικό τεχνητό μέρος του σώματος, όπως προσθετικά μέλη ή 
προσθετικό χέρι, το οποίο είναι ιατρικώς απαραίτητο στο πλαίσιο θεραπείας αμέσως μετά από χειρουργική επέμβαση 
του δικαιούχου ή στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάρρωσης σε βραχυπρόθεσμη βάση. 

 

 

 
Υπηρεσίες τοπικής μεταφοράς με ασθενοφόρο  

 
Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 

 
> Όπου είναι ιατρικώς αναγκαίο, θα καλύψουμε το κόστος για τοπικό ασθενοφόρο για τη μεταφορά δικαιούχου: 

 από τον τόπο ατυχήματος ή τραυματισμού σε νοσοκομείο, 
 από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο ή 
 από το σπίτι του στο νοσοκομείο. 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για τοπικό ασθενοφόρο όχημα μόνο σε περιπτώσεις που η χρήση του σχετίζεται με θεραπεία 

στην οποία πρέπει να υποβληθεί ο δικαιούχος σε νοσοκομείο. Όπου είναι ιατρικώς αναγκαίο.  
 

> Αυτό το ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για υπηρεσίες ορεινής διάσωσης. 
 

> Δεν παρέχεται κάλυψη για ιατρική διακομιδή ή επαναπατρισμό  
 

 

 
Επείγουσα οδοντιατρική θεραπεία εσωτερικού ασθενούς 
 

 
2.500 $ 
1.850 € 
1.650 £ 

 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για οδοντιατρική θεραπεία μετά από σοβαρό ατύχημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται παρακάτω. 
 

> Θα καλύψουμε το κόστος για επείγουσα οδοντιατρική θεραπεία που απαιτείται από τον δικαιούχο ενόσω βρίσκεται σε 
νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής, εφόσον η συγκεκριμένη επείγουσα οδοντιατρική θεραπεία συνιστάται από τον 
θεράποντα ιατρό λόγω οδοντιατρικής έκτακτης ανάγκης (αλλά δεν αποτελεί την πρωτεύουσα θεραπεία για την οποία 
βρίσκεται στο νοσοκομείο ο δικαιούχος). 
 

> Η συγκεκριμένη παροχή χορηγείται αντί οιωνδήποτε άλλων οδοντιατρικών παροχών τις οποίες ενδέχεται να δικαιούται ο 
δικαιούχος σε αυτές τις περιπτώσεις. 
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Θεραπεία για ψυχικές παθήσεις και διαταραχές 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
3.000 $ 
2.200 € 

          2.000 £ 
 

 
> Σύμφωνα με τα όρια που αναλύονται παρακάτω, θα καλύψουμε το κόστος για αντιμετώπιση ψυχικών παθήσεων και 

διαταραχών με εισαγωγή σε νοσοκομείο (εσωτερικός ασθενής), ημερήσια νοσηλεία (χωρίς διανυκτέρευση) ή σε 
εξωνοσοκομειακή βάση. 

 
Σημαντικές επισημάνσεις 
> Δεν θα καλύψουμε  τη θεραπεία και διάγνωση εθισμού (συμπεριλαμβανομένου του αλκοολισμού) και άλλες παροχές 

που εξειδικεύονται στις θεραπείες απεξάρτησης. 
 

>  Όσον αφορά στην αντιμετώπιση ψυχικών παθήσεων και διαταραχών και την θεραπεία απεξάρτησης, θα καταβάλουμε 
αποζημίωση μόνο για τεκμηριωμένη, ιατρικώς επιβεβλημένη θεραπεία, συνιστώμενη από ιατρό. 
 

> Θα καλύψουμε το κόστος μέχρις ενός συνολικού μέγιστου αριθμού 60 ημερών θεραπείας για αντιμετώπιση ψυχικών 
παθήσεων και διαταραχών και για απεξάρτηση σε εκάστη ξεχωριστή περίοδο κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων έως και 
30 ημερών το μέγιστο, θεραπείας ως εσωτερικού ασθενούς. 
 

> Θα καλύψουμε το κόστος μέχρις ενός συνολικού μέγιστου αριθμού 90 ημερών θεραπείας για αντιμετώπιση ψυχικών 
παθήσεων και διαταραχών σε οιαδήποτε περίοδο πέντε ετών. Για παράδειγμα, αν ο δικαιούχος χρησιμοποιήσει 30 
ημέρες θεραπείας ψυχικής υγείας σε μία περίοδο κάλυψης και 60 ημέρες θεραπείας ψυχικής υγείας στην επόμενη 
περίοδο κάλυψης, δεν θα καλύψουμε οποιαδήποτε περαιτέρω θεραπεία ψυχικής υγείας για τα επόμενα τρία συναπτά 
έτη κάλυψης. 
 

> Προκειμένου να προσδιορίσουμε πότε έχουν συμπληρωθεί αυτά τα όρια των 30, 90 ημερών: 
 μετράμε κάθε διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος υπεβλήθη σε θεραπεία ως εσωτερικός 

ασθενής ως μία ημέρα 
 μετράμε κάθε ημέρα κατά την οποία ο δικαιούχος υποβάλλεται σε θεραπεία ως εξωτερικός ασθενής ή με ημερήσια 

νοσηλεία ως μία ημέρα. 
 

>  Δεν θα καλύψουμε το κόστος για συνταγογραφούμενα φάρμακα ή φαρμακευτική αγωγή που συνταγογραφούνται 
στο πλαίσιο νοσηλείας εξωτερικού ασθενούς για οποιαδήποτε από αυτές τις παθήσεις, εκτός αν διαθέτετε την κάλυψη 
«Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα, υγεία και ευεξία» . 

 
 

 
Περίθαλψη για καρκίνο 
 

 
Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 

 
> Ύστερα από διάγνωση καρκίνου, θα καλύψουμε τα έξοδα για τη θεραπεία του καρκίνου, εφόσον η θεραπεία θεωρείται 

από εμάς ότι είναι ενεργή θεραπεία και τεκμηριωμένη θεραπευτική πρακτική. Αυτό περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, 
ακτινοθεραπεία, ογκολογία, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα, είτε ο δικαιούχος διανυκτερεύσει σε νοσοκομείο είτε 
υποβληθεί σε θεραπεία με ημερήσια νοσηλεία ή ως εξωτερικός ασθενής. 
 

> Δεν θα καλύψουμε έξοδα για γενετικό έλεγχο του καρκίνου. 
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Εκπιπτόμενο ποσό (διάφορα) 
Εκπιπτόμενο ποσό είναι το ποσό που πρέπει να 
καταβάλετε εσείς προτού καλυφθούν 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις από το πρόγραμμά σας. 

 

 
0 $ / 375 $ / 750 $ / 1.500 $ / 3.000 $ / 7.500 $ / 10.000 $ 
0 € / 275 € / 550 € / 1.100 € / 2.200 € / 5.500 € / 7.400 € 
0 £ / 250 £ / 500 £ / 1.000 £ / 2.000 £ / 5.000 £ / 6.650 £ 

 

 
Συμμετοχή στα έξοδα μετά από την 
αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού και 
μέγιστο ποσό ιδίων πληρωμών (out of 
pocket) 
Συμμετοχή στα έξοδα είναι το ποσοστό κάθε 
απαίτησης που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμά 
σας. 
 
Το μέγιστο ποσό ιδίων πληρωμών (out of pocket) 
είναι το μέγιστο ποσό συμμετοχής στα έξοδα που 
θα έπρεπε να καταβάλετε σε μια περίοδο κάλυψης. 
 
Το ποσό συμμετοχής στα έξοδα υπολογίζεται 
αφού ληφθεί υπόψη το εκπιπτόμενο ποσό. Στο 
μέγιστο ποσό ιδίων πληρωμών συνυπολογίζονται 
μόνο ποσά που καταβάλλετε σε σχέση με τη 
συμμετοχή στα έξοδα. 

 

 
Αρχικά, επιλέξτε το ποσοστό συμμετοχής σας στα 

έξοδα: 
 

0% / 10% / 20% / 30% 
 

Κατόπιν, επιλέξτε το μέγιστο ποσό ιδίων πληρωμών: 
 

2.000 $ ή 5.000 $ 
1.480 € ή 3.700 € 
1.330 £ ή 3.325 £ 
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ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ 
ΤΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 
 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΟΣΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ 
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. 
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΜΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΕΞΙΑ 
 

Το «Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα, υγεία και ευεξία»  σας καλύπτει πληρέστερα για περίθαλψη ως 

εξωτερικού ασθενούς και για επείγοντα ιατρικά περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν σε 

περιπτώσεις που δεν απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο για νοσηλεία ως εσωτερικού ασθενούς ή 

για ημερήσια νοσηλεία. Επίσης, επισκέψεις σε εμπειρογνώμονες και ιατρούς, συνταγογραφούμενα 

φάρμακα και επίδεσμοι σε εξωτερικά ιατρεία, φυσικοθεραπεία, οστεοπαθητική και χειροπρακτική 

αγωγή. Επίσης καλύπτει προληπτικό έλεγχο για καρκίνο και γενικές ιατρικές εξετάσεις ενηλίκων. 

 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΑΣ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 
Ετήσια παροχή - μέγιστο ανά δικαιούχο ανά περίοδο κάλυψης. 
Το ποσό περιλαμβάνει αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε όλους τους τομείς του 
«Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα, υγεία και ευεξία» . 

 

5.000 $ 
3.700 € 
3.325 £ 

 

ΟΙ ΠΑΓΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΑΣ 

 
Επισκέψεις σε ιατρούς και εμπειρογνώμονες 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
100 $/75 €/65 £ 
ανά επίσκεψη. 

Έως και 8 
επισκέψεις ανά 

έτος. 
 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος διαβουλεύσεων ή συναντήσεων με ιατρό που απαιτούνται για τη διάγνωση μιας ασθένειας ή 

προκειμένου να διευθετηθεί η υποβολή σε θεραπεία μέχρι το μέγιστο αριθμό επισκέψεων που αναφέρεται στον πίνακα 
παροχών. 
 

> Θα καλύψουμε τα έξοδα μη χειρουργικής θεραπείας με νοσηλεία εξωτερικού ασθενούς, η οποία συνιστάται από ειδικό 
ως ιατρικώς επιβεβλημένη. 

 
 



ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ CORIM Ltd 11 

 

 
Παθολογικές, ακτινολογικές και διαγνωστικές εξετάσεις (εκτός από 
Προηγμένες Ιατρικές Μεθόδους Απεικόνισης) 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
1.000 $ 
 740 € 
 665 £ 

 

 
> Θα καλύψουμε τις ακόλουθες εξετάσεις εφόσον είναι ιατρικώς επιβεβλημένες και συνιστώνται από ειδικό στο πλαίσιο 

θεραπείας του δικαιούχου ως εξωτερικού ασθενούς: 
 εξετάσεις αίματος και ούρων, 
 ακτινογραφίες, 
 υπερηχογραφήματα, 
 ηλεκτροκαρδιογραφήματα (ΗΚΓ), και 
 άλλες διαγνωστικές εξετάσεις (εκτός από προηγμένες ιατρικές μεθόδους απεικόνισης). 

 

 

 
Φυσικοθεραπευτική αγωγή 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

         1.000 $ 
 740 € 
 665 £ 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος φυσικοθεραπείας ως εξωτερικού ασθενούς, η οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και 

αποκαταστατικής φύσης προκειμένου να σας βοηθήσει να επιτελείτε τις φυσιολογικές δραστηριότητες της καθημερινής 
σας ζωής. Η θεραπεία πρέπει να διεξάγεται από κατάλληλα ειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος είναι κάτοχος της 
απαιτούμενης άδειας για εργασία στη χώρα στην οποία παρέχεται η θεραπεία. Η συγκεκριμένη παροχή εξαιρεί κάθε 
θεραπεία αθλητικής ιατρικής. 
 

> Θα ζητήσουμε ιατρική έκθεση και πρόγραμμα θεραπείας προτού παράσχουμε έγκριση. 

 

 

 
Οστεοπαθητική και χειροπρακτική αγωγή 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
100 $/75 €/65 £ 
ανά επίσκεψη. 

Έως και 8 
επισκέψεις ανά 

έτος. 
 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος μέχρις ενός συνολικού μέγιστου αριθμού 8 επισκέψεων σε εκάστη ξεχωριστή περίοδο 

κάλυψης για οστεοπαθητική και χειροπρακτική αγωγή που συνιστά τεκμηριωμένη θεραπεία, ιατρικώς αναγκαία και 
συνιστώμενη από θεράποντα ειδικό, εφόσον ένας ιατρός συστήσει τη θεραπεία και παράσχει γνωμάτευση. Η θεραπεία 
πρέπει να διεξάγεται από κατάλληλα ειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος είναι κάτοχος της απαιτούμενης άδειας για 
εργασία στη χώρα στην οποία παρέχεται η θεραπεία. Θα ζητήσουμε ιατρική έκθεση και πρόγραμμα θεραπείας προτού 
παράσχουμε έγκριση. Η συγκεκριμένη παροχή εξαιρεί κάθε θεραπεία αθλητικής ιατρικής. 
 

> Θα ζητήσουμε ιατρική έκθεση και πρόγραμμα θεραπείας προτού παράσχουμε έγκριση. 
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Βελονισμός, Ομοιοπαθητική, και Κινεζική Ιατρική 
Μέχρι ένα συνολικό μέγιστο αριθμό 15 επισκέψεων ανά περίοδο κάλυψης. 

 

100 $/75 €/65 £ 
ανά επίσκεψη. 

Έως και 15 
επισκέψεις ανά 

έτος. 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος μέχρις ενός συνολικού μέγιστου αριθμού 15 επισκέψεων σε βελονιστές, ομοιοπαθητικούς και 

ασκούντες την κινεζική ιατρική για έκαστο δικαιούχο σε εκάστη ξεχωριστή περίοδο κάλυψης, εφόσον οι συγκεκριμένες 
θεραπείες συνιστώνται από ιατρό. Η θεραπεία πρέπει να διεξάγεται από κατάλληλα ειδικευμένο επαγγελματία, ο οποίος 
είναι κάτοχος της απαιτούμενης άδειας για εργασία στη χώρα στην οποία παρέχεται η θεραπεία. 
 

> Θα ζητήσουμε ιατρική έκθεση και πρόγραμμα θεραπείας προτού παράσχουμε έγκριση. 

 

 
Συνταγογραφημένες φαρμακευτικές ουσίες και επίδεσμοι 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
500 $ 
370 € 
330 £ 

 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για συνταγογραφούμενα φάρμακα και επιδέσμους που συνταγογραφούνται από ιατρό στο 

πλαίσιο νοσηλείας εξωτερικού ασθενούς. 

 

 

 
Ενοικίαση μη αναλώσιμου εξοπλισμού 
Μέχρι ένα μέγιστο 45 ημερών κατά την περίοδο κάλυψης. 

 

 
1.500 $ 
1.100 € 
1.000 £ 

 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος ενοικίασης μη αναλώσιμου ιατρικού εξοπλισμού για έως και 45 ημέρες ανά περίοδο 

κάλυψης, εφόσον η χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού συνιστάται από ειδικό προκειμένου να υποστηριχθεί η 
θεραπεία του δικαιούχου. 
 

> Θα καλύψουμε το κόστος μόνο για μη αναλώσιμο ιατρικό εξοπλισμό ο οποίος: 
 δεν είναι πρόσκαιρης χρησιμότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο από μία φορά, 
 εξυπηρετεί ιατρικό σκοπό, 
 είναι κατάλληλος για κατ’ οίκον χρήση, και 
 είναι του είδους που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από άτομο που υποφέρει από επιπτώσεις πάθησης, 

ασθένειας ή κάκωσης. 
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Εμβολιασμοί ενηλίκων 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

250 $ 
185 € 
165 £ 

 
> Θα καλύψουμε τη δαπάνη για ορισμένους εμβολιασμούς και ανοσοποιήσεις που ενδείκνυνται κλινικά, και ειδικότερα τα 

ακόλουθα: 
 
 Γρίπη (Influenza) 
 Τέτανος (μία φορά κάθε 10 έτη) 
 Ηπατίτιδα Α 
 Ηπατίτιδα Β 
 Μηνιγγίτιδα 
 Λύσσα 
 Χολέρα 
 Κίτρινος Πυρετός 
 Ιαπωνική Εγκεφαλίτιδα 
 Πολιομυελίτιδα αναμνηστικό 
 Τύφος 
 Ελονοσία (σε μορφή δισκίων, είτε ημερήσια είτε εβδομαδιαία). 

 

 

 
Οδοντιατρικά ατυχήματα 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

500 $ 
370 € 
330 £ 

 
> Αν κάποιος δικαιούχος χρειαστεί οδοντιατρική θεραπεία συνεπεία κακώσεων τις οποίες έχει υποστεί σε ατύχημα, θα 

καλύψουμε το κόστος για οδοντιατρική θεραπεία εξωτερικού ασθενούς για κάθε υγιές φυσικό δόντι που καταστράφηκε 
ή επηρεάστηκε από το ατύχημα, με την προϋπόθεση ότι η θεραπεία θα αρχίσει αμέσως μετά το ατύχημα και θα 
ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος. 
 

> Προκειμένου να εγκρίνουμε τη συγκεκριμένη θεραπεία, θα πρέπει να μας παρασχεθεί επιβεβαίωση από τον θεράποντα 
οδοντίατρο του ασφαλισμένου για: 
 την ημερομηνία του ατυχήματος, και 
 το γεγονός ότι τα δόντια που αποτελούν το αντικείμενο της προτεινόμενης θεραπείας είναι υγιή και φυσικά δόντια. 
 

> Θα καλύψουμε το κόστος της συγκεκριμένης θεραπείας αντί για οποιαδήποτε άλλη οδοντιατρική θεραπεία που 
ενδέχεται να δικαιούται ο δικαιούχος σύμφωνα με αυτό το ασφαλιστήριο, όταν χρειαστεί θεραπεία μετά από τυχαία 
βλάβη σε οποιοδήποτε δόντι. 
 

> Δεν θα καλύψουμε το κόστος για την επιδιόρθωση ή προμήθεια οδοντικών εμφυτευμάτων, κορωνών ή τεχνητών 
οδοντοστοιχιών στο πλαίσιο αυτού του τμήματος του ασφαλιστηρίου. 
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Αναπτυξιακή εκτίμηση παιδιών 
 

 
1.000 $ 
740 € 
665 £ 

 

 
> Καταβάλλεται για παιδιά σε κατάλληλα ηλικιακά χρονικά διαστήματα μέχρι την ηλικία των 6. 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για γενικές εξετάσεις αναπτυξιακής εκτίμησης παιδιών σε οποιαδήποτε από τις ενδεδειγμένες 

ηλικίες (γέννηση, 2 μηνών, 4 μηνών, 6 μηνών, 9 μηνών, 12 μηνών, 15 μηνών, 18 μηνών, 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών, 5 ετών 
και 6 ετών) και για ιατρό που θα παράσχει προληπτική φροντίδα που θα περιλαμβάνει: 
 αποτίμηση ιατρικού ιστορικού, 
 ιατρικές εξετάσεις, 
 αναπτυξιακή εκτίμηση, 
 προληπτική καθοδήγηση, 
 κατάλληλους εμβολιασμούς και εργαστηριακές εξετάσεις, για παιδιά 6 ετών ή μικρότερης ηλικίας. 
 
Θα καλύψουμε τη δαπάνη για μία επίσκεψη σε ιατρό σε καθένα από τα ενδεδειγμένα ηλικιακά χρονικά  διαστήματα 
(μέχρι 13 επισκέψεις συνολικά για κάθε παιδί) για τη λήψη υπηρεσιών προληπτικής φροντίδας. 
 

> Επιπλέον, θα καλύψουμε τα ακόλουθα: 
 έναν έλεγχο υγείας κατά την πρώτη εγγραφή του παιδιού στο σχολείο, προκειμένου να εξεταστεί η ανάπτυξη, η ακοή 

και η όραση για κάθε παιδί 6 ετών ή μικρότερης ηλικίας, 
 διαγνωστικό έλεγχο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών που πάσχουν από 

διαβήτη. 

 

 

 
Παιδικοί εμβολιασμοί 
 

 
1.000 $ 
740 € 
665 £ 

 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για τους ακόλουθους εμβολιασμούς για παιδιά 17 ετών ή μικρότερης ηλικίας: 

 Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη (DTP), 
 Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας (MMR), 
 Αιμόφιλου Ινφλουέντζας τύπου Β (HiB), 
 Πολιομυελίτιδας, 
 Γρίπης (Influenza), 
 Ηπατίτιδας Β, 
 Μηνιγγίτιδας, και 
 Ιού των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV). 
 

 

 
Ετήσια εξέταση όρασης και ακοής για παιδιά ηλικίας από 15 ετών και κάτω 
 

 
 

Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 
 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για τις ακόλουθες ετήσιες γενικές εξετάσεις για παιδιά 15 ετών ή μικρότερης ηλικίας: 

 μία οφθαλμολογική εξέταση, και 
 μία εξέταση ακοής. 
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Γενικές ιατρικές εξετάσεις ενηλίκων 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 

 
100 $ 
75 € 
65 £ 

 

 
> Θα καλύψουμε τη δαπάνη για γενικές ιατρικές εξετάσεις ενηλίκων (που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:  εξετάσεις ύψους, 

βάρους, αίματος, ανάλυσης ούρων, αρτηριακής πίεσης, πνευμονικής λειτουργίας κλπ.) για άτομα ηλικίας 18 ετών και 
άνω. 

 

 
 
 

Τεστ Παπανικολάου (Τεστ Παπ) 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 
> Θα καλύψουμε τη δαπάνη για ένα τεστ Παπανικολάου (Τεστ Παπ) για γυναίκες δικαιούχους. 

Συνολικό όριο 
κάλυψης     

(συνδυαστικά 
για αυτές τις 

καλύψεις) 
400 $ 
300 € 
260 £ 

 
 

Προληπτικός έλεγχος καρκίνου του προστάτη 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 
> Θα καλύψουμε το κόστος για μία εξέταση καρκίνου του προστάτη (εξέταση ειδικού 

προστατικού αντιγόνου (PSA)) για άνδρες δικαιούχους ηλικίας 50 ετών και άνω. 

Μαστογραφίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 
> Θα καλύψουμε τα ακόλουθα: 

 Ηλικία 35-39: μία βασική μαστογραφία για ασυμπτωματικές γυναίκες. 
 Ηλικία 40-49: μία μαστογραφία για ασυμπτωματικές γυναίκες κάθε δύο έτη. 
 Ηλικία 50 και άνω: μία μαστογραφία κάθε έτος. 

 

Προληπτικός έλεγχος καρκίνου του εντέρου 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 
> Θα καλύψουμε το κόστος για μία εξέταση καρκίνου του εντέρου για δικαιούχους ηλικίας 55 ετών 

και άνω. 

Μέτρηση της οστικής πυκνότητας 
Μέχρι το μέγιστο ποσό που αναφέρεται ανά περίοδο κάλυψης. 

 
> Θα καλύψουμε τη δαπάνη μιας εξέτασης για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας του 

δικαιούχου. 
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Εκπιπτόμενο ποσό (διάφορα) 
Εκπιπτόμενο ποσό είναι το ποσό που πρέπει να 
καταβάλετε εσείς προτού καλυφθούν 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις από το πρόγραμμά σας. 

 

 
0 $ / 150 $ / 500 $ / 1.000 $ / 1.500 $ 
0 € / 110 € / 370 € / 700 € / 1.100 € 
0 £ / 100 £ / 335 £ / 600 £ / 1.000 £ 

 

 
Συμμετοχή στα έξοδα μετά από την 
αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού και 
μέγιστο ποσό ιδίων πληρωμών (out of 
pocket) 
Συμμετοχή στα έξοδα είναι το ποσοστό κάθε 
απαίτησης που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμά 
σας. 
 
Το μέγιστο ποσό ιδίων πληρωμών (out of pocket) 
είναι το μέγιστο ποσό συμμετοχής στα έξοδα που 
θα  έπρεπε να καταβάλετε σε μια περίοδο 
κάλυψης. 
 
Το ποσό συμμετοχής στα έξοδα υπολογίζεται 
αφού ληφθεί υπόψη το εκπιπτόμενο ποσό. Στο 
μέγιστο ποσό  ιδίων πληρωμών συνυπολογίζονται 
μόνο ποσά που καταβάλλετε σε σχέση με τη 
συμμετοχή στα έξοδα. 

 

 
Αρχικά, επιλέξτε το ποσοστό συμμετοχής σας στα 

έξοδα: 
 

0% / 10% / 20% / 30% 
 

Κατόπιν, επιλέξτε το μέγιστο ποσό ιδίων πληρωμών: 
 

3.000 $ 
2.200 € 
2.000 £ 
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

Διατηρείστε την στοματική υγεία χρησιμοποιώντας την επιλογή « Οδοντιατρική Φροντίδα και 

Θεραπεία». Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προληπτικών, γενικών και ειδικών οδοντιατρικών θεραπειών. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΑΣ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 
Ετήσια παροχή - μέγιστο ανά δικαιούχο ανά περίοδο κάλυψης 
 

 
750 $ 
550 € 
500 £ 

 

 
Προληπτική οδοντιατρική θεραπεία 
Διατίθεται εφόσον ο δικαιούχος έχει καλυφθεί με τη συγκεκριμένη επιλογή για 3 μήνες. 

 

 
 

Καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου 

 
 

 
> Θα καλύψουμε τη δαπάνη για την ακόλουθη προληπτική οδοντιατρική θεραπεία που συνιστάται από οδοντίατρο αφού 

ο δικαιούχος έχει την κάλυψη «Οδοντιατρική Φροντίδα και Θεραπεία»  για τουλάχιστον 3 μήνες: 
 δύο γενικές οδοντιατρικές εξετάσεις ανά περίοδο κάλυψης, 
 ακτινογραφίες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι οπισθομυλικές, οι ενιαίας προβολής και οι πανοραμικές (OPG), 
 καθαρισμός και γυάλισμα, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής φθορίωσης όταν απαιτείται (δύο ανά περίοδο 

κάλυψης) 
 ένα προστατευτικό μασελάκι ανά περίοδο κάλυψης, 
 ένα προστατευτικό νυκτός ανά περίοδο κάλυψης, και 
 προληπτική έμφραξη σχισμών. 

 

 

 
Συνήθης οδοντιατρική θεραπεία 
Διατίθεται εφόσον ο δικαιούχος έχει καλυφθεί με τη συγκεκριμένη επιλογή για 3 μήνες. 

 

 
 

Επιστροφή 80% 
ανά περίοδο 

κάλυψης 
 
 

 
> Θα καλύψουμε έξοδα θεραπείας για την ακόλουθη συνήθη οδοντιατρική θεραπεία αφού ο δικαιούχος έχει την κάλυψη 

 «Οδοντιατρική Φροντίδα και Θεραπεία» για τουλάχιστον 3 μήνες (αν η συγκεκριμένη θεραπεία είναι απαραίτητη για 
συνεχή στοματική υγεία και συνιστάται από οδοντίατρο): 
 ενδοδοντική θεραπεία, 
 εξαγωγές δοντιών, 
 χειρουργικές επεμβάσεις, 
 περιστασιακή θεραπεία, 
 αναισθητικά και 
 περιοδοντική θεραπεία. 
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Μείζων οδοντιατρική θεραπεία αποκατάστασης 
Διατίθεται εφόσον ο δικαιούχος έχει καλυφθεί με τη συγκεκριμένη επιλογή για 12 μήνες. 

 

 
 

Επιστροφή 70% 
ανά περίοδο 

κάλυψης 
 
 

 
> Θα καλύψουμε έξοδα θεραπείας για τις ακόλουθες μείζονες οδοντιατρικές θεραπείες αποκατάστασης αφού ο 

δικαιούχος έχει κάλυψη  «Οδοντιατρική Φροντίδα και Θεραπεία»  για τουλάχιστον 12 μήνες: 
 τεχνητές οδοντοστοιχίες (υλικό ακρυλικό/συνθετικό, μέταλλο και μέταλλο/ακρυλικό), 
 κορώνες, 
 ένθετα και 
 τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. 
 

> Αν ένας δικαιούχος χρειαστεί μείζονα οδοντιατρική θεραπεία αποκατάστασης πριν συμπληρώσει 12 μήνες κάλυψης 
«Οδοντιατρική Φροντίδα και Θεραπεία» , θα καλύψουμε μόνο 50% των εξόδων θεραπείας. 

 

 
 


