
Σηµειώσεις:
1. Τα σχέδια παρέχουν κάλυψη εντός ή εκτός Κύπρου νοουµένου ότι ο Ασφαλισµένος διαµένει                   
 µόνιµα στην Κύπρο.
2. Τα πιο πάνω καλύπτονται νοουµένου ότι έχουν πληρωθεί τυχόν εκπιπτόµενα ποσά.
3. Στα σχέδια Cypria Healthcare Gold και Platinum, σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, η Εταιρεία  
 αποζηµιώνει το 85% των εξόδων εσωτερικής νοσηλείας του Ασφαλισµένου µέχρι του ανώτατου  
 ποσού που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών.
Στο Cypria Healthcare Diamond η Εταιρεία αποζηµιώνει το 100 %.

Επιπρόσθετα Ωφελήµατα Cypria Healthcare

Cypria Healthcare Plus
Με την προσθήκη του πιο πάνω ωφελήµατος σε νέα και υφιστάµενα συµβόλαια
Cypria Healthcare Gold και Platinum το συµβόλαιό σας αναβαθµίζεται και σας παρέχεται:

1. €1.000.000 ανώτατο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης ανά περιστατικό.
2. 100% κάλυψη ιατροφαρµακευτικών εξόδων σε περίπτωση νοσηλείας καλυπτόµενου προσώπου     
 στο εξωτερικό.
3. Επίδοµα Σοβαρών Ασθενειών €20.000 µε καλυπτόµενες ασθένειες: Νεφρική ανεπάρκεια,                                                             
 Κατά πλάκας σκληρυνση και HIV.
Το ασφάλιστρο του ωφελήµατος εξαρτάται από το βασικό σχέδιο και από την ηλικία του Ασφαλισµένου.

Cypria Medical Check up
Το σχέδιο περιλαµβάνει τις ιατρικές εξετάσεις:
Ιστορικό, Κλινική Εξέταση, Καρδιογράφηµα, Γενική Εξέταση Ούρων.

Αιµατολογικές Εξετάσεις
Γενική Αίµατος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερόλη, HDL-Χοληστερόλη,
LDL- Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Χολερυθρίνη, SGPT, σίδηρος.
Το Cypria Medical Check up µπορεί να προστεθεί στα σχέδια Gold, Platinum και Diamond.

Cypria Healthcare Outpatient 
Το  Cypria Healthcare προσφέρει και µια σειρά προγραµµάτων
εξωνοσοκοµειακών καλύψεων, που µπορούν να προστεθούν
σε νέα και υφιστάµενα συµβόλαια Cypria Healthcare Gold,
Platinum, και Diamond, µε σκοπό την ολοκληρωµένη κάλυψη 
των αναγκών των ασφαλισµένων. 
 
Τα προγράµµατα εξωνοσοκοµειακών καλύψεων είναι τα
Cypria Healthcare Outpatient A και B µε ανώτατα ετήσια όρια
αναγνωριζοµένων εξόδων €4000 (µε €10 εκπιπτόµενο
ποσό για κάθε απαίτηση) και €4000 αντίστοιχα. 

*Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο σχετικό διαφηµιστικό φυλλάδιο.

Cypria
Health Care

Στο έντυπο αυτό η πληροφόρηση που παρέχεται αποτελεί µόνο περίληψη ή σύντοµη αναφορά στις 
καλύψεις, εξαίρεσεις, όρους κ.λπ. Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία ή τον ασφαλιστικό σας 
σύµβουλο να σας δοθεί δείγµα του ασφάλιστηρίου να το µελετήσετε και να βεβαιωθείτε ότι αυτό 
ικανοποιεί πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Τα σχέδια εµπίπτουν στον κλάδο Ασφάλισης 
Ατυχηµάτων και Ασθενειών.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥwww.cnpcyprus.com

CNP CYPRIALIFE LTD, Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 
µε µετοχές, εγγεγραµµένη στην Κύπρο, Αρ. Εγγρ. AE46532

Λεωφ. Ακροπόλεως 17, 2006 Στρόβολος, Τ.Θ. 20819, 1664 Λευκωσία, 
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών - Τηλ. 22 11 12 13, Φαξ. 22 36 34 07

app
mobile



∆/Ε ∆εν εφαρµόζεται

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ CYPRIA HEALTH CARE

DIAMONDPLATINUMGOLD

ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Ανώτατο Ποσό κατά νοσηλεία όπως αυτή ορίζεται στους όρους του σχεδίου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Χειρουργικές επεµβάσεις
Αποθεραπεία ασθένειας και ατυχήµατος
Αµοιβή ιατρών
Χηµειοθεραπεία, Ραδιοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία
Μεταµόσχευση οργάνων (εξαιρούνται τα έξοδα της αφαίρεσης του µοσχεύµατος)
Πλαστική χειρουργική µαστού συνεπεία καρκίνου µέχρι
Πλαστική χειρουργική σαν αποτέλεσµα ατυχήµατος
Προ και µετά νοσοκοµειακά έξοδα (π.χ. διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις, επίσκεψη ιατρών, θεραπεία και φυσιοθεραπεία 
νοουµένου ότι υπάρχει νοσηλεία και χειρουργική επέµβαση) µέχρι
Οδοντιατρική περίθαλψη µόνο σαν αποτέλεσµα ατυχήµατος
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Ποια είναι η CNP CYPRIALIFE;
Η CNP CYPRIALIFE, κατέχει µια ηγετική θέση στο χώρο των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών στον Κλάδο 
Ζωής στην Κύπρο. Mε την υποστήριξη του κύριου µετόχου CNP ASSURANCES S.A. της µεγαλύτερης 
ασφαλιστικής εταιρείας ζωής στη Γαλλία, ατενίζει µε σιγουριά και εµπιστοσύνη το µέλλον.

Η ανάγκη για προστασία της υγείας και κάλυψη ιατροφαρµακευτικών εξόδων
Η αποκατάσταση της υγείας είναι αναµφίβολα σηµαντική για τον καθένα µας, το κόστος όµως των 
ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς ανατρέποντας πολλές φορές τον 
οικογενειακό προϋπολογισµό.

Η CNP CYPRIALIFE έχει δηµιουργήσει µια σειρά σχεδίων υγείας που σκοπό έχουν την προστασία του 
ασφαλισµένου και της οικογένειάς του από αναπάντεχα γεγονότα ιδιαίτερα µέσα στις δύσκολες 
οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σήµερα στον τόπο µας.

Ποια λύση σας προσφέρει η Εταιρεία;
Το Cypria Health Care είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα παροχής νοσηλευτικής 
περίθαλψης, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος, που προσαρµόζεται στις ανάγκες της κάθε 
οικογένειας. 

Ανάλογα µε την ανάγκη του κάθε ατόµου το Cypria Health Care προσφέρει ένα µεγάλο φάσµα 
ωφεληµάτων µέσω των επιλογών Cypria Health Care Gold, Platinum και Diamond.

Χαρακτηριστικά
Tα κύρια χαρακτηριστικά των σχεδίων είναι:
•  Ανώτατο ποσό κατά νοσηλεία µέχρι και €1.000.000
•  Παγκόσµια κάλυψη (συµπεριλαµβανοµένων Αµερικής και Καναδά)
•  Ελεύθερη επιλογή των Ιατρών
•   ∆υνατότητα επιλογής θεραπείας στα καλύτερα νοσηλευτήρια της Κύπρου και του εξωτερικού  
 (ΗΠΑ, Αγγλία, Ελβετία, Ισραήλ κ.τ.λ.)
•  Το σχέδιο µπορεί να διατηρηθεί εφόρου ζωής
•  Απευθείας διακανονισµός των νοσηλιών στα συµβεβληµένα νοσηλευτήρια (στην Κύπρο)
•  Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό, σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος βρίσκεται εκτός  
 Κύπρου και συµβεί ένα ατύχηµα ή µια ξαφνική ασθένεια
•  Γρήγορη πληρωµή των Απαιτήσεων
•  ∆ικαίωµα ένταξης στα σχέδια έχουν άτοµα που είναι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου και δεν ξεπερνούν  
 την ηλικία των 65 ετών
•  Επιλογή ένταξης όλων των µελών της οικογένειας του ασφαλισµένου

Αποζηµίωση για Φυσιολογικό τοκετό µέχρι
Αποζηµίωση για Καισαρική τοµή µέχρι
∆ιακοπή κύησης σε περίπτωση µογγολικού εµβρύου ή µε µεσογειακή αναιµία ή εξωµήτριο
∆ιαγνωστική/θεραπευτική απόξεση µε βιοψία λόγω ακούσιας διακοπής κύησης

Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα σε Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο µε χρήση κρατικού ή ασφαλιστικού φορέα
Χειρουργικό Επίδοµα σε Κρατικό Νοσοκοµείο µε χρήση κρατικού ή ασφαλιστικού φορέα
Κατηγορία δωµατίου και διατροφή στην Κύπρο
∆ωµάτιο και διατροφή στο εξωτερικό ηµερησίως µέχρι
∆ωµάτιο και διατροφή σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας στην Κύπρο
∆ωµάτιο και διατροφή σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας στο εξωτερικό ηµερησίως µέχρι
∆ωµάτιο και διατροφή για έναν από τους γονείς για νοσηλεία παιδιού κάτω των 12 ετών

Χειρουργικές επεµβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία
Θλαστικά τραύµατα µε συρραφή, κατάγµατα µε τοποθέτηση γύψου, γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση κατά τις οποίες γίνεται 
αφαίρεση πολύποδα µε βιοψία
Μεταφορά µε ασθενοφόρο
Επείγουσα ιατρική βοήθεια εντός Κύπρου µέχρι
Επίδοµα Σοβαρών Ασθενειών €20.000

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Επείγουσα Ιατρική µεταφορά ή Αποζηµίωση
Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εντός Νοσοκοµείου
Αµοιβή χειρουργού
Παροχή ιατρικών συµβουλών
Ηµερήσια Νοσήλια (∆ωµάτιο και διατροφή µέχρι 5 ηµέρες 100%). Μετά την 5η µέρα µέχρι 
Κάλυψη εξόδων για επιστροφή στον τόπο διαµονής των καλυπτοµένων προσώπων κατά άτοµο µέχρι
Κάλυψη εξόδων µεταφοράς σορού µέχρι
Παροχή εγγύησης για την άρση προσωρινής κράτησης του κυρίως ασφαλισµένου µέχρι
Χορήγηση εισιτηρίου για µετάβαση και επιστροφή ενός στενού συγγενή του παθόντος για νοσηλεία πέραν των 10 ηµερών µέχρι
Σε περίπτωση θανάτου στην Κύπρο στενού συγγενούς του κυρίως Ασφαλισµένου, συνεπεία του οποίου (θανάτου) θα υπάρξει 
διακοπή του ταξιδιού, χορήγηση ενός εισιτηρίου µετ’επιστροφής στον κυρίως Ασφαλισµένο µέχρι

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
∆εύτερη Ιατρική Γνώµη
∆ιαγνωστική γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση µέχρι
Καθετηριασµός που δεν καταλήγει σε παθολογικά αίτια µέχρι
Κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα για 20 ηµέρες (100% τις πρώτες 5 ηµέρες, 75% τις επόµενες 15 ηµέρες)

Έξοδα Υγειονοµικού υλικού και υπηρεσιών (φάρµακα, υγειονοµικό υλικό, χρήση χειρουργείου)
Έξοδα για τεχνητά προσθετικά τµήµατα, χρήσης διορθωτικών συσκευών και ιατρικών µηχανηµάτων που είναι χειρουργικά απαραίτητα 
Βηµατοδότης


