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EΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 
ΠΡΟΙΟΝ : MEDICAL INSURANCE POLICY 

FOREIGN PERSONS 

EUROSURE INSURANCE COMPANY LTD Αρ. Άδειας 106 

Όλες οι προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες που αφορούν το προϊόν είναι  διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας www.eurosure.com ή από τους κατά τόπους Διαμεσολαβητές της Eurosure καθώς επίσης και στα 
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης: 

 

Τι ασφαλίζεται;  
 Το ασφαλιστήριο παρέχει αποζημίωση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από Ασθένεια 

ή από Ατύχημα καθώς και Ωφέλημα Τοκετού στα Ασφαλισμένα Πρόσωπα, όπως αυτή 
καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου 

 Τα όρια Ευθύνης έχουν ως εξής: 
 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 1. ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
  (α) Κατά Ασθένεια ή Ατύχημα €   8.600 
  (β) Κατά Περίοδο Ασφάλισης και κατά Άτομο € 13.700 
  (γ) Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο και Τροφή)  
   (ι)   Με Κανονική Παρακολούθηση €        75 
   (ιι) Σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης €      170 
 2. ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Η ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ) ΕΦΑΠΑΞ 

ΠΟΣΟ €      515 

 3. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΩΡΟΥ ΜΕΧΡΙ €   3.420 
 

 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΛΥΨΗ  
 4. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

  (α) Κατά Ασθένεια ή Ατύχημα €      700 

  (β) Κατά Περίοδο Ασφάλισης και κατά Άτομο €   1.710 

  (γ) Κατά Ιατρική Επίσκεψη €        20 

  (δ) Για Ιατρικές Διαγνωστικές Εξετάσεις €      175 

 Ποσοστό κάλυψης: 90% (10% Θα καταβάλλεται από τον Εργοδότη) 
 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 
ΓΕ.Σ.Υ. 

 

 5. (α) Θάνατο από Ατύχημα €   5.000 

  (β) Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σωρού Μέχρι €   3.500 

     
 Τι δεν ασφαλίζεται;  

x Πολεμικοί Κίνδυνοι, Τρομοκρατικές Ενέργειες ή Πυρηνική ή Ιονίζουσα Ακτινοβολία/Μόλυνση 
Περιβάλλοντος 

x Ναυτικές ή στρατιωτικές ή αεροπορικές ή αστυνομικές επιχειρήσεις 
x Σκόπιμοι αυτοτραυματισμοί, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, χρήσης ναρκωτικών ή 

κατάχρησης αλκοολούχων ποτών  
x Εγκυμοσύνη, εξωμήτρια κύηση, διακοπή εγκυμοσύνης ή οποιαδήποτε φυσική ή άλλη περιπλοκή 

που προέρχεται από αυτή. 
x Τραυματισμού από συμμετοχή σε επαγγελματικό αθλητισμό ή οποιοδήποτε επικίνδυνο άθλημα 
x Αφαιρετέο Ποσό, όπως αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου 
x Εκ γενετής παθήσεις και ελαττώματα 
x Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες 

 x Θεραπευτική ανάπαυση ή φροντίδα 

 x Αισθητική ή Πλαστική Χειρουργική επέμβαση 
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 x Οδοντιατρικές Εξετάσεις 

 x Διαθλαστικές παθήσεις ή ανωμαλίες των οφθαλμών 

 x Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις 

 x Γενικές Ιατρικές εξετάσεις 

 x Ενοφθαλμισμούς και Εμβολιασμούς 

 x Αντισυλληπτικά και/ή εφαρμογή αντισυλληπτικών μέσων 

 x Προϋπάρχουσες ασθένειες 

 x Έξοδα θεραπείας γυναικολογικών προβλημάτων 

 x Νευρική ή διανοητική διαταραχή 

 x Έξοδα θεραπείας στειρότητας ή/και τεκνοποίησης 

 x Σκόπιμη παραμέληση της υγείας του Ασφαλισμένου Ατόμου 

 x Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ασθένεια κατά 
την έννοια της Εργατικής Νομοθεσίας 

 x Κυρώσεις που προκύπτουν βάση ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων Οργανισμών ή 
Κρατών 

 Πλήρης αναφορά στο τι δεν ασφαλίζεται δίνεται στο Ασφαλιστήριο 

   
 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;  

 Το ασφαλιστήριο δεν παρέχει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή συνδράμεται από: 

  πόλεμο, εισβολή,  επανάσταση, εξέγερση και άλλα παρόμοια περιστατικά 

   οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη 

   οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων ή Ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια 

   οποιαδήποτε μορφή Μόλυνσης ή Ρύπανσης 

  
 Πού είμαι καλυμμένος; 

 Στην Κυπριακή Δημοκρατία μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιο 
Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

  
 Ποιες είναι η υποχρεώσεις μου; 
 - Έχετε την υποχρέωση να πληρώνετε το ασφάλιστρο σας στις ημερομηνίες που έχετε συμφωνήσει 

με την Εταιρεία 
 - Σε περίπτωση που συμβεί γεγονός που δυνατόν να προκαλέσει απαίτηση με βάση το 

ασφαλιστήριο, θα πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η Εταιρεία από το Συμβαλλόμενο, το Ασφαλισμένο 
Πρόσωπο και/ή από οποιοδήποτε αντιπρόσωπό τους 

 - Να συμμορφώνεστε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου 

 - Γνωστοποίηση προς την Εταιρεία οποιασδήποτε αλλαγής στην εργασία του Ασφαλισμένου ή το 
επάγγελμα των ασφαλισμένων προσώπων που αυξάνει τον κίνδυνο 

    
 Πότε και Πώς Πληρώνω; 

Πληρώνετε το ασφάλιστρο σας, όπως θα έχει γραπτώς συμφωνηθεί με την Εταιρεία 

    
 Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη. 

Η κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία που η Πρόταση γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία και λήγει την 
ημερομηνία που συμφωνήθηκε με την Εταιρεία, και όπως καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου 

    
 Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε το Ασφαλιστήριο σας οποτεδήποτε, στέλνοντας στην Εταιρεία γραπτή 
ειδοποίηση και επιστροφή τυχόν Πιστοποιητικού Ασφάλισης (όπου εφαρμόζεται) 

 


