ΣΧΕΔΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – MEDICAL CLUB
A. ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το παρόν προσάρτημα καλύπτει, καθ` όλο το 24ωρο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τους πιο
κάτω όρους και βάσει του Πίνακα Παροχών, όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας ασθένειας ή
ατυχήματος από τον Ασφαλισμένο και τα εξαρτώμενα από αυτόν πρόσωπα (εφόσον συμπεριλαμβάνονται
στην ασφάλιση) για περίθαλψη τους σε νοσοκομείο σαν εσωτερικοί ασθενείς. Το ανώτατο όριο
αναγνωρισμένων εξόδων στην περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και
ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου.
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ανώτατο ετήσιο όριο
Ανώτατο όριο ανα περιστατικό

Όριο Κάλυψης
Απεριόριστο
€100,000

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Δωμάτιο και διατροφή (συμπεριλαμβάνεται και δωμάτιο εντατικής θεραπείας
Αμοιβές Ιατρών (χειρούργων και αναισθησιολόγων)
Φάρμακα και αναλώσιμα
Διαγνωστικές, εργαστηριακές, ακτινολογικές εξετάσεις
Διαμονή γονιού (για παιδιά κάτω των 12 ετών)

100%
100%
100%
100%
-

ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Χειρουργική επέμβαση εξωτερικού ασθενή
Έξοδα επείγουσας θεραπείας ατυχήματος (που δεν χρήζουν νοσηλεία)
Εξειδικευμένες εξετάσεις (MRI – CT SCAN)
Φυσιοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία
Επίδομα τοκετού (10 μήνες περίοδος αναμονής)
1. Φυσιολογικός
2. Καισαρική τομή
3. Επιβεβλημένη αποβολή

100%
100%
100%
100%
€1,100
€1,500
€300

Ασθενοφόρο
Κατοίκον φροντίδα
Εισιτήριο μετάβασης ασθενή στο εξωτερικό
Επίδομα νοσηλείας (ανά ημέρα, μέχρι 20 συνεχόμενες μέρες)
Επείγουσα βοήθεια εξωτερικού *

€400
€60
€500
€70
ΝΑΙ

*ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Υγειονομική μεταφορά παθόντος
1. Μεταφορά με ασθενοφόρο
2. Μεταφορά σε εξειδικευμένο ή/και κατάλληλο νοσοκομείο σε περίπτωση που
δεν υπάρχει ικανοποιητική περίθαλψη, μέχρι:
Επαναπατρισμός ασθενή (ιατρικός συνοδός συμπεριλαμβάνεται)
Μεταφορά σορού
Χορήγηση εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής στενού συγγενή του παθόντος για ανάληψη
φροντίδας ανήλικων παιδιών, μέχρι:
Χορήγηση είσιτηρίου μετάβασης και επιστροφής στενού συγγενή στον τόπο νοσηλείας, μέχρι:

Όριο Κάλυψης
€800
€2,500
€2,500
€2,100
€350
€350

ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (10 μήνες περίοδος αναμονής)
- Κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα.
- Αναλύσεις αίματος: Γενική αίματος, σάκχαρο, κρεατίνη, ουρικό οξύ, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, χολερυθρίνη,SGPT
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B. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το παρόν προσάρτημα καλύπτει, καθ` όλο το 24ωρο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τους πιο
κάτω όρους και βάσει του Πίνακα Παροχών, όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας ασθένειας ή
ατυχήματος από τον Ασφαλισμένο και τα εξαρτώμενα από αυτόν πρόσωπα (εφόσον συμπεριλαμβάνονται
στην ασφάλιση) για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τους σαν εξωτερικοί ασθενείς. Καλύπτονται έξοδα που
πραγματοποιούνται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με ανώτατο όριο αναγνωρισμένων εξόδων κατά
άτομο, εντός ενός ασφαλιστικού έτους το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Όριο Κάλυψης

Ανώτατο όριο καταβαλλόμενων εξόδων ετησίως κατά ασφαλισμένο
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για φάρμακα ετησίως κατά ασφαλισμένο
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για διαγνωστικές εξετάσεις ετησίως κατά ασφαλισμένο
Ανώτατο καταβαλλόμενο για κάθε ιατρική επίσκεψη στην Κύπρο
Ανώτατο καταβαλλόμενο για κάθε ιατρική επίσκεψη στο εξωτερικό
Ετήσιο αφαιρετέο ποσό εξόδων κατά ασφαλισμένο
Φυσιοθεραπείες μετά από ατύχημα
- Κάλυψη μέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο των €1,500 σαν εξωνοσοκομειακα έξοδα

€1,500
€300
€450
€40
€100
€50

Γ.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η τιμολόγηση ισχύει μέχρι την ηλικία των 65 χρόνων. Η μέγιστη ηλικίας εισδοχής στο σχέδιο είναι τα 60.

Ενδονοσοκομειακά
Εξωνοσοκομειακά

Μηνιαία Ασφάλιστρα
Παιδιά
Ενήλικες
€17
€28
€12
€20
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