
Medical
Club
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, 
ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

€500.000
με σταθερό ασφάλιστρο
και δωρεάν check up

Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

theodoulouinsurance.com

Σε συνεργασία με την:

Θεοδούλου & Υιός Λτδ
Ασφαλιστικοί Αντιπρόσωποι



ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ €500.000

ΚΑΡΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ NAI

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 24ώρου βάσεως ΝΑΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 
(Hνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς αποζημιώνονται με λογικές και συνήθεις χρεώσεις των 
νοσοκομείων της Ε.Ε.)

Το πιο πάνω σχέδιο καλύπτει με ανώτατο όριο τις τιμές που δίνονται στις πιο κάτω παροχές:

Δωμάτιο και Διατροφή (Κύπρος – μονόκλινο) 100%

Δωμάτιο και διατροφή (εξωτερικό) €500

Μονάδα εντατικής θεραπείας 100%

Ιατρικά έξοδα για ασθενείς σε κώμα (μέχρι 90 ημέρες νοσηλείας από την στιγμή που 
ιατρικώς καταγράφεται ότι έχει περιέλθει σε τέτοια κατάσταση) 100%

Οδοντιατρική θεραπεία για αποκατάσταση μετά από ατύχημα μόνον 100%

Αμοιβές Ιατρών - Χειρούργων - Αναισθησιολόγων 100%

Φυσιοθεραπεία 100%

Φάρμακα και άλλα αναλώσιμα 100%

Διαγνωστικές εξετάσεις 100%

Μαγνητική - Αξονική Τομογραφία 100%

Ραδιοθεραπεία - Χημειοθεραπεία - Ακτινοθεραπεία 100%

Μεταμόσχευση οργάνων 100%

Προ-εγχειρητικές διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται και εντός ενός (1) μηνός 
ακολουθεί χειρουργική επέμβαση 100%

Έξοδα διαμονής συνοδού (για παιδιά κάτω των 18 ετών) 100%

Έξοδα χειρουργικής επέμβασης/Θεραπείας χωρίς νοσηλεία 100%

Έξοδα επείγουσας μεταφοράς ασθενούς προς νοσηλεία (ασθενοφόρο) 100%

Επίδομα νοσηλείας (μέχρι 20 συνεχείς διανυκτερεύσεις ανά περιστατικό - ημερησίως) €70

Κατ’ οίκον φροντίδα (μέχρι 20 ημέρες ανά περιστατικό – ημερησίως) €60

Εισιτήριο μετάβασης ασθενή στο εξωτερικό €500

Εκ γενετής παθήσεις (το ανώτατο ποσό κάλυψης είναι για όλη τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης)
Παρέχεται όταν είναι ασφαλισμένοι και οι δύο γονείς 

€10.000

ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (επίδομα - περίοδος αναμονής 10 μήνες)

Φυσιολογικός τοκετός €1.100

Καισαρική τομή €1.500

Αποβολή (επιβεβλημένη λόγω ιατρικής αναγκαιότητας) €500

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ*



ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(περίοδος αναμονής - 10 μήνες)

Όλες οι πιο κάτω ιατρικές προληπτικές εξετάσεις καλύπτουν τον Κυρίως Ασφαλισμένο 
και τον/την σύζυγο μόνο και διενεργούνται αποκλειστικά από ιατρούς/χημεία, 
συνεργάτες της Εταιρείας, εξαιρουμένου του τεστ Παπανικολάου:

ΕΠΙΛΟΓΗ 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ/ ECG,ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: Χολερυθρίνη, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Σάκχαρο Αίματος, 
Χοληστερόλη(HDL, LDL), Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γGT. 100%

ΕΠΙΛΟΓΗ 2
Για γυναίκες δίνεται το δικαίωμα να επιλέγουν κάθε έτος: ή τις πιο πάνω προληπτικές εξετάσεις 
ετησίως ή Τεστ Παπανικολάου μία εκ των δύο εντός του ιδίου έτους. €90

ΕΠΙΛΟΓΗ 3
Όλες οι πιο κάτω ιατρικές προληπτικές εξετάσεις καλύπτουν όλα τα Ασφαλισμένα πρόσωπα 
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Όπου ο ασφαλισμένος συμβουλευτεί ιατρό/χημείο πέραν 
από τους συμβούλους της Εταιρείας η μέγιστη αποζημίωση θα είναι:
 • Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση στα πλαίσια της πρόληψης

(ισχύει για κυρίως ασφαλισμένο και σύζυγο μόνον) / ετησίως €100
 • Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση στα πλαίσια της πρόληψης

(ισχύει για εξαρτώμενα τέκνα μόνον μόνον) / ετησίως

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

ΩΦΕΛΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ιατρική  βοήθεια για ασθένεια ή ατύχημα μέχρι 
€10.000

Επίσκεψη ενός μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου στον τόπο νοσηλείας: 
Α. Κόστος ταξιδίου   100%
Β. Διαμονή (μέχρι 10 ημέρες) / την ημέρα €100 

Χρηματική εγγύηση για νομικές διαδικασίες  μέχρι
€1.000

Παράταση διαμονής του ασφαλισμένου λόγω τραυματισμού ή ασθένειας €100

Επείγουσα μετακίνηση λόγω συμβάντος στη χώρα κατοικίας το οποίο επηρεάζει 
το συνήθη τόπο κατοικίας ή τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου 100%

Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων 100%

Μεταφορά ή επιστροφή των ατόμων που συνοδεύουν τον ασφαλισμένο 100%

Μεταφορά και επαναπατρισμός της σορού του ασφαλισμένου 100%

Μεταφορά ή επαναπατρισμός του ασφαλισμένου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος 100%

• Ελεύθερη επιλογή κλινικής ή νοσοκομείου
• Κάλυψη χρόνιων παθήσεων, εφόσον δεν προϋπήρχαν.
• Κάλυψη επειγόντων περιστατικών στο τμήμα πρώτων

βοηθειών σαν ενδονοσοκομειακό
• Κάλυψη για ασθένειες ματιών όπως μόλυνση, καταράκτης,

χαλάζιο

• Κάλυψη των εξαρτώμενων τέκνων με χαμηλότερο
ασφάλιστρο εφόσον είναι στρατιώτες ή φοιτητές μέχρι
τα ηλικία των 25 ετών

• Κάλυψη εκ γενετής και κληρονομικών παθήσεων εφόσον
δεν λήφθηκε θεραπεία και δεν ήταν γνωστές στον
ασφαλιζόμενο πριν την έναρξη της ασφάλισης

Πλεονεκτήματα του Medical Club σε σχέση με αλλα ανταγωνιστικά σχέδια της αγοράς.



ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ €1.500

Ποσοστό αποζημίωσης 100%

Ετήσιο αφαιρετέο ποσό κατά ασφαλισμένο €50

Το πιο πάνω σχέδιο καλύπτει με ανώτατο όριο τις τιμές που δίνονται στις πιο κάτω παροχές
αμοιβές ιατρών (Κύπρος) / ανα επίσκεψη €40

Αμοιβές ιατρών (Εξωτερικό) / ανα επίσκεψη €100

Διαγνωστικές εξετάσεις / ετησίως €450 

Φάρμακα / ετησίως €350 

Φυσιοθεραπεία (μετά από ατύχημα μόνο) / Χωρίς επιμέρους όριο

Εναλλακτική ιατρική (χειροπρακτική, οστεοπαθητική, βελονισμός, ομοιοπαθητικός)  / ετησίως €500 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Για ηλικίες ασφαλισμένων έως 65 ετών Κυρίως Ασφαλισμένος   Πρώτο εξαρτώμενο  Επιπρόσθετα εξαρτώμενα 
Ενδονοσοκομειακή κάλυψη (ισόβια κάλυψη) €38,50 €32,50
Εξωνοσοκομειακή κάλυψη €22,50 €15,00
Συνολικό ασφάλιστρο κατά άτομο €61,00 €47,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Για ηλικίες ασφαλισμένων από 66 ετών και άνω Ενήλικες
Ενδονοσοκομειακή κάλυψη (ισόβια κάλυψη) €100,00
Εξωνοσοκομειακή κάλυψη Δεν ισχύει

Συνολικό ασφάλιστρο κατά άτομο €100,00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Η πρόταση ασφάλισης απευθύνεται σε αιτητές που δεν υπερβαίνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.
• Για τον Κυρίως Ασφαλισμένο και Σύζυγο/Σύντροφο, η διάρκεια ασφάλισης της Ενδονοσοκομειακής Κάλυψης και των Ετήσιων

Προληπτικών Ιατρικών Εξετάσεων είναι ισόβια και η Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας τους
• Για τα εξαρτώμενα τέκνα η ηλικία παραμονής στο σχέδιο επεκτείνεται μέχρι τα 18 ή και μέχρι την ηλικία των 25 ετών εάν είναι

φοιτητές ή υπηρετούν ως κληρωτοί την στρατιωτική τους θητεία στην Εθνική Φρουρά.
• Όπου αναφέρεται 100% αποζημίωση εννοούμε αποζημίωση με βάση τις Λογικές και Συνήθεις χρεώσεις για περίθαλψη που είναι

σύμφωνη με το γενικό επίπεδο τιμών και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλες κλινικές ή νοσοκομεία του ιδίου
επιπέδου και περιοχής για παρόμοια ή συγκρίσιμη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτομα του ιδίου φύλου και συγκρίσιμης ηλικίας και για
παρόμοια ασθένεια ή ατύχημα. Διευκρινίζεται ότι για ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ, η Εταιρία καλύπτει τα αναγκαία πραγματοποιηθέντα και
αναγνωρισμένα έξοδα, με βάση τις Λογικές και Συνήθεις Χρεώσεις που θα αποζημιώνονταν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης παρέχει 24ωρη κάλυψη με το δικαίωμα προς τα μέλη του να συμβουλευτούν ή και να
τύχουν θεραπείας από τον ιατρό ή και ιατρικό κέντρο της επιλογής τους.

• Τα ασφαλισμένα μέλη μπορούν να λάβουν τη θεραπεία τους για ασθένεια ή ατύχημα οπουδήποτε εντός της ζώνης κάλυψης και
θα λαμβάνουν αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου.

• Η Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια στο Εξωτερικό, παρέχει παγκόσμια κάλυψη, για όλο το 24ωρο, ενόσω ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε
ταξίδι στο εξωτερικό και για συνεχή περίοδο που δεν ξεπερνά τις (60) ημέρες.

• Το πιο πάνω σχέδιο προσφέρεται αποκλειστικά από την Θεοδούλου & Υιός Λτδ.

* Το παρόν έντυπο είναι ενημερωτικό.
Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της κάλυψης που θα επιλέξετε βρίσκονται στο λεκτικό του συμβολαίου. 
Για αντίγραφο του ασφαλιστηρίου ή για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

Τηλ.: 99 475972, 99 623769, 22 351727, Fax: 22 108437, email: info@theodoulouinsurance.com
www.theodoulouinsurance.com

€34,50 

€22,50 

€57,00 




