Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Προϊόν: CyprusCHOICE

Το έγγραφο αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο αλλά παρέχει μια περίληψη όσον αφορά καλύψεις, εξαιρέσεις και περιορισμούς. Τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να τους βρείτε στο
λεκτικό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο πιστοποιητικό ασφάλισης και σε οποιοεσδήποτε πράξεις που είναι δυνατό να εφαρμόζονται.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Αυτό είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο ασφαλίζει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεστε εσείς και η οικογένεια σας για έξοδα Ιατροφαρμακευτικής φροντίδας για ατύχημα ή ασθένεια που
τυχόν συμβεί.

Τι ασφαλίζεται;
Ανώτατο Ετήσιο όριο αποζημίωσης €75,000 / €125,000 /
€500,000 / €2.000,000 κατά άτομο κατά περίοδο ασφάλισης και
οποιαδήποτε επιμέρους όρια, για τα έξοδα που πραγματοποιούνται
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το οποίο καθορίζεται στο
ασφαλιστήριο και αναλυτικά στον Πίνακα Παροχών.

Χρεώσεις Νοσοκομείου
Διαμονή και Διατροφή
Επίδομα Νοσηλείας
Διαμονή Γονιού
Χειρουργείο, φάρμακα, επιθέματα/ επίδεσμοι & εσωτερικές συσκευές
Μονάδα Εντατικής θεραπείας& αυξημένης φροντίδας
Έξοδα εγχείρησης, χρεώσεις χειρούργων και αναισθησιολόγων
Χρεώσεις ιατρών και νοσηλευτών
Αξονική Τομογραφία (CT), Μαγνητική Τομογραφία (ΜRI) και
Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET)
Εξωτερικά προσθετικά μέρη
Μετατροπή κατοικίας
Έξοδα νοσηλείας ως εσωτερικός ή εξωτερικός ασθενής ή έξοδα
ημερήσιας νοσηλείας
Εγχείρηση σε εξωτερικό ασθενή
Έξοδα θεραπείας και ελέγχου καρκίνου
Χρόνιες Ιατρικές Παθήσεις
Έξοδα επείγουσας οδοντιατρικής θεραπείας που είναι αποτέλεσμα
ατυχήματος
Έξοδα αποκατάστασης
Μεταμοσχευτικές υπηρεσίες
Αιμοκάθαρση
Έξοδα ψυχιατρικής περίθαλψης/ θεραπείας
Επείγουσα Ιατρική περίθαλψη εκτός της γεωγραφικής περιοχής
κάλυψης (€10,000/€25,000/€40,000/Πλήρης κάλυψη)

Περίθαλψη/θεραπεία αποκατάστασης και ανακουφιστική
φροντίδα κατόπιν εξιτηρίου από νοσοκομείου
Κατ’οίκον νοσηλεία
Έξοδα Κέντρου Ανακουφιστικής φροντίδας
Υπηρεσίες αποκατάστασης

Υπηρεσίες εκκένωσης και επαναπατρισμού
Εκκένωση για ιατρικούς λόγους
Επαναπατρισμός για ιατρικούς λόγους
Έξοδα συνοδού
Συνεπακόλουθες δαπάνες
Επαναπατρισμός σορού ή τέφρας
Ταξίδι συμπαράστασης
Ασθενοφόρο Όχημα / Εναέριοο Ασθενοφόρο (Τοπικό)

Επιπλοκές εγκυμοσύνης και άλλες μεταγεννητικές παροχές
Σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη ιατρικές παθήσεις
Φροντίδα Νεογνού
Διαμονή παιδιού

Όραση, οδοντιατρική φροντίδα και μητρότητα (προαιρετικές
παροχές

Τι δεν ασφαλίζεται;
Δεν καλύπτονται έξοδα που πραγματοποιούνται για περιστατικά τα
οποία οφείλονται στα πιο κάτω εκτός αν αναφέρονται στον Πίνακα
Παροχών και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης σας
Αναπτυξιακές διαταραχές
Αυτοκτονία/αυτοτραυματισμός/αμελής ή απερίσκεπτη
συμπεριφορά
Διαιτολόγος/ΔιατροφικέςΣυμβουλές / Διατροφικές διαταραχές
Διαταραχές ύπνου
Διενέξεις / Τρομοκρατικές ενέργειες
Εγκληματική Ενέργεια
Επιδημίες
Επικίνδυνες δραστηριότητες
Θεραπεία υπογονιμότητας
Ιατρικό λάθος
Ιός HIV/ ασθένεια AIDS
Κατάχρηση αλκοόλης και ουσιών
Μη αδειούχα / μη αναγνωρισμένη περίθαλψη / Πειραματική
Αγωγή / Μη κλινικές εγκαταστάσεις
Μόλυνση και έκθεση σε χημικά
Σεξουαλικά θέματα / Θέματα φύλου / Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενες Ασθένειες
Εκ γενετής παθήσεις
Συγγενείς παθήσεις

Όλες οι εξαιρέσεις καθορίζονται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου, στο
πιστοποιητικό ασφάλισης και οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και/ή
πρόσθετες πράξεις
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Τι ασφαλίζεται;
Προγράμματα Κάλυψης Εξωτερικού Ασθενή (προαιρετική) με
ανώτατο Ετήσιο όριο αποζημίωσης €500/€1.500/€3.000/€5.000
κατά άτομο κατά περίοδο ασφάλισης
Ιατρικές επισκέψεις
Υπηρεσία Ψηφιακού Γενικού Ιατρού
Χρόνιες καταστάσεις
Διαγνωστικές εξετάσεις
Φάρμακα
Φυσικοθεραπεία
Συμπληρωματική Θεραπεία
Έξοδα για ετήσια αξιολόγηση υγείας, έλεγχοι υγείας βρέφους και
εμβολιασμοί

Προϊόν: CyprusCHOICE
Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Έξοδα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον
Πίνακα Παροχών σας.
Παροχές που δεν παρέχονται στο ασφαλιστικό πρόγραμμα που έχετε
επιλέξει
Το ποσό των εξόδων που έχετε επιλέξει να καταβάλετε κατά άτομο/
κατά περίοδο ασφάλισης και όταν συμπληρωθεί να ξεκινήσει η κάλυψη
Το ποσοστό που συμφωνήσατε να συνεισφέρετε για κάθε κάλυψη/
περιστατικό.
Προϋπάρχουσες παθήσεις και περιστατικά που εμπίπτουν σε
προσωπικές εξαιρέσεις που έχουν εφαρμοσθεί στο Ασφαλιστήριο.
Έξοδα τα οποία δεν έχουμε εγκρίνει εκ των προτέρων (για
συγκεκριμένες καλύψεις που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών).
10 μήνες περίοδος αναμονής για την φροντίδα νεογνού. Καλύπτονται
τα έξοδα τα οποία εκδηλώθηκαν 30 ημέρες μετά την γέννηση του
παιδιού
Τα έξοδα τα οποία δεν είναι Ιατρικώς Αναγκαία ή λογικά και συνήθη
12 μήνες περίοδος αναμονής για το ωφέλημα της μητρότητας
6 μήνες περίοδος αναμονής για Όραση και οδοντιατρική φροντίδα
18 μήνες περίοδος αναμονής για Εγχείρηση ματιού με λέιζερ
Όλοι οι περιορισμοί στην κάλυψη καθορίζονται στο λεκτικό του
ασφαλιστηρίου, στο πιστοποιητικό ασφάλισης και οποιουσδήποτε
ειδικούς όρους και/ή πρόσθετες πράξεις.

Πού είμαι καλυμμένος;
Η κάλυψη προσφέρεται στην γεωγραφική περιοχή που έχετε επιλέξει και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και στο Ασφαλιστήριο. Οι επιλογές γεωγραφικής
περιοχής είναι Κύπρος, Ευρώπη Ισραήλ ή Παγκόσμια Εξαιρουμένων Η.Π.Α. ή Παγκόσμια. Στην περίπτωση που ταξιδεύετε εκτός γεωγραφικής περιοχής καλύπτεστε για
επείγον περιστατικό με ανώτατο ποσό αυτό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών σας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Πλήρης και αληθής συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης.
• Πληρωμή ασφαλίστρου στην ημερομηνία οφειλής του.
• Κατά την υποβολή απαίτησης να δοθούν πλήρεις και αληθείς πληροφορίες και να κατατεθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για αξιολόγηση της
απαίτησης.
• Να εξασφαλίζετε προέγκριση για τις περιπτώσεις όπου αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.
• Να ακολουθείτε τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο πληρώνεται στην ημερομηνία οφειλής, που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο.
Το ασφάλιστρο μπορεί να πληρωθεί:
Μηνιαία (Μόνο με Τραπεζική Εντολή), Τριμηνιαία, Εξαμηνιαία και Χρονιαία
Οι τρόποι πληρωμής είναι όπως πιο κάτω:
Μετρητά , Εντολή Άμεσης Χρέωσης, Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα, Τραπεζική Εντολή, Μεταφορά (wire transfer)

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η κάλυψη προσφέρεται κατά την περίοδο ασφάλισης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας (Πιστοποιητικό Ασφάλισης, Πίνακας Ασφαλιστηρίου). Το Ασφαλιστήριο είναι 12μηνης
διάρκειας και ανανεώσιμο.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Η σύμβαση είναι ακυρώσιμη κατά την διάρκεια των πρώτων 14 ημερών από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου με την προϋπόθεση ότι επιστραφεί στον Ασφαλιστή με γραπτή
εντολή ακύρωσης και δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε απαίτηση. Στην περίπτωση αυτή όλα τα πληρωθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται.
Μετά την λήξη των πρώτων 14 ημερών μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε με γραπτή εντολή του Συμβαλλομένου χωρίς δικαίωμα επιστροφής ασφαλίστρου.

