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Σ
την εποχή της αβεβαιότητας, 
έχει ιδιαίτερη αξία να μπο-
ρούμε να νιώθουμε σιγουριά 
σε μια δύσκολη στιγμή. Όπως 

σε ένα ατύχημα ή σε μια ασθένεια, που 
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον 
οικονομικό προϋπολογισμό της οικο-
γένειάς μας, με απρόβλεπτες πολλές 
φορές συνέπειες. Η πλέον αποτελε-
σματική προστασία έρχεται μέσα από 
τα εξελιγμένα προγράμματα Υγείας και 
Προσωπικών Ατυχημάτων της CNP 
CYPRIALIFE.  Αυτά προσφέρουν κά-
λυψη σε ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, με 
ρεαλιστικές λύσεις σε κάθε ασφαλιστική 
ανάγκη και παρέχοντας τη δυνατότη-
τα άμεσης επιλογής ιατρικού κέντρου, 
οπουδήποτε στον κόσμο.

Τα Σχέδια Υγείας και Προσωπικών 

Ατυχημάτων αφορούν Ιδιώτες και Επι-
χειρήσεις. 

Κατηγορία Ιδιωτών:
• Cypria Healthcare

- Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προ-
σφέρει υψηλού επιπέδου ενδονοσοκομειακή 
περίθαλψη στην Κύπρο και σε οποιαδήποτε 
χώρα του εξωτερικού. Τα κύρια πλεονεκτή-
ματα του σχεδίου είναι: Ελεύθερη επιλογή 
των ιατρών με δυνατότητα επιλογής θερα-
πείας, άμεσα, στα καλύτερα νοσηλευτήρια 
της Κύπρου και του εξωτερικού. Δυνατό-
τητα το συμβόλαιο να διατηρηθεί εφόρου 
ζωής. Δυνατότητα επιλογής Εξωνοσοκομει-
ακής περίθαλψης. Επιλογή ένταξης όλων 
των μελών της οικογένειας του Ασφαλι-
σμένου και Συμπληρωματικές καλύψεις και 
ωφελήματα ανάλογα με τις ανάγκες του.

• Ασφάλειες Υγείας Bupa Global
- H CNP CYPRIALIFE έχει συνάψει 

συμφωνία συνεργασίας με τη διεθνή 
εταιρεία BUPA GLOBAL για παροχή 
ιατροφαρμακευτικών σχεδίων υγείας. 
Τα κύρια πλεονεκτήματά τους είναι: 
Πρόσβαση στο μεγαλύτερο παγκό-
σμιο νοσοκομειακό δίκτυο στο χώρο 
της  υγείας, που διαθέτει η BUPA 
GLOBAL. Ηλεκτρονική πρόσβαση στις 
πληροφορίες συμβολαίου. Ηλεκτρονική 
υποβολή και παρακολούθηση απαιτή-
σεων. Online webchat με το τμήμα εξυ-
πηρέτησης πελατών. Εικοσιτετράωρη 
εξυπηρέτηση σε περιπτώσεις επείγου-
σας ιατρικής βοήθειας και προέγκριση 
νοσηλείας. Προϊόντα για ατομική, 
ομαδική ασφάλιση υγείας καθώς και 
ταξιδιού.

• Cypria Critical Advantage
- Το Cypria Critical Advantage είναι ένα 

νέο, μοναδικό στο είδος του προϊόν, που 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη διε-
θνή εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών 
Further. Καλύπτει την ιατρική περίθαλψη 
συγκεκριμένων σοβαρών ασθενειών και 
εξειδικευμένων ιατρικών διαδικασιών 
εκτός Κύπρου, παρέχοντας πρόσβαση 
στους καλύτερους ιατρούς του κόσμου 
και θεραπεία σε διεθνώς αναγνωρισμένες 
ιατρικές εγκαταστάσεις. Τα κύρια πλεο-
νεκτήματα του σχεδίου είναι η Δεύτερη 
Ιατρική Γνωμάτευση με διάγνωση και 
πλάνο θεραπείας, με έναν από τους κορυ-
φαίους σε παγκόσμιο επίπεδο ειδικούς για 
τη συγκεκριμένη πάθηση και η υπηρεσία 
εξυπηρέτησης και διευθέτησης των ρα-
ντεβού και νοσηλειών στη χώρα επιλογής 
του πελάτη στο εξωτερικό. Το Cypria 
Critical Advantage καλύπτει το κόστος 
της θεραπείας στο εξωτερικό, τα έξοδα 
ταξιδιού και διαμονής, τα έξοδα συνοδού 
καθώς και άλλες πρόσθετες παροχές, μέ-
χρι €2.000.000 εφόρου ζωής. Το προϊόν 
περιορίζεται στην κάλυψη συγκεκριμένων 

σοβαρών ασθενειών και ιατρικών διαδικα-
σιών: Θεραπεία Καρκίνου, Χειρουργική 
επέμβαση αορτής, Αντικατάσταση ή 
επισκευή καρδιακής βαλβίδας, Νευρο-
χειρουργική επέμβαση, Μεταμόσχευση 
οργάνου από δότη εν ζωή και Μεταμό-
σχευση μυελού των οστών.

• Cypria Protector
- Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σχέ-

διο Προσωπικών Ατυχημάτων το οποίο 
προσφέρει ασφαλιστικές καλύψεις τόσο 
σε περίπτωση Θανάτου όσο και σε πε-
ρίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας 
από Ατύχημα. Τα κύρια πλεονεκτήματα 
του σχεδίου είναι η Παροχή στον ασφα-
λισμένο και στην οικογένειά του 24ωρης 
κάλυψης, σε οποιαδήποτε χώρα κι αν βρί-
σκονται. Με τις προσφερόμενες παροχές 
ο Ασφαλισμένος μπορεί να προστατευτεί 
οικονομικά σε περίπτωση απουσίας από 
την εργασία του ή ακόμα και να καλύψει 
τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ένα 
ατύχημα ή ασθένεια.

Κατηγορία Επιχειρήσεων
Η CNP CYPRIALIFE προτείνει σήμερα 

τον καλύτερο, ασφαλέστερο και αποδοτικό-
τερο τρόπο ενίσχυσης των σχέσεων σε μια 
επιχείρηση. Προσφέρει τα πιο σύγχρονα και 
ευέλικτα προγράμματα Ομαδικών Ασφα-
λίσεων με δυνατότητα προσαρμογής στις 
ιδιαίτερες ανάγκες οργανωμένων συνόλων 
για κάλυψη των μελών τους.

• Η CNP CYPRIALIFE προσφέρει το 
σχέδιο Ομαδικών Ασφαλίσεων Cypria 
Group Plan που περιλαμβάνει:

-  Ασφάλειες Υγείας – Ενδονοσοκομειακή 
& Εξωνοσοκομειακή κάλυψη

-  Ασφάλειες Ζωής με επιπρόσθετα Ωφε-
λήματα

-  Θάνατος από Ατύχημα
-  Μόνιμη Ολική Ανικανότητα λόγω Ατυ-

χήματος ή Ασθένειας
-  Μόνιμη Μερική Ανικανότητα λόγω 

Ατυχήματος
-  Ασφάλειες Προσωπικών Ατυχημάτων
-  Ασφάλειες Σοβαρών Ασθενειών
Το σχέδιο Ομαδικών Ασφαλίσεων Cypria 

Group Plan ενισχύει τη συνεργασία εργοδο-
τών και εργοδοτουμένων, συμβάλλει στην 

προσέλκυση νέου, εξειδικευμένου, ικανού 
προσωπικού και δυναμώνει τη συνοχή του 
υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού. Απο-
τελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η επιχείρηση 
νοιάζεται για τους ανθρώπους της, συντελώ-
ντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας.

Στη CNP CYPRIALIFE εξελίσσουμε 
διαρκώς την ποιότητα εξυπηρέτησης των 
ασφαλισμένων μας, διότι πιστεύουμε πως 
οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Ειδικά 
σε μια ασφαλιστική εταιρεία, που έχει ως 
αποστολή της να στηρίζει ανθρώπους και να 
στέκεται δίπλα τους, δυνατή, κάθε στιγμή. 
Γι’ αυτό, εδώ και 26 χρόνια, δημιουργούμε 
με τους 91 χιλιάδες πελάτες μας ακλόνη-
τους δεσμούς σιγουριάς και προστασίας. 
Δεσμούς που κρίνονται στα δύσκολα. Η 
CNP CYPRIALIFE ανήκει στον Όμιλο 
Εταιριών CNP CYPRUS INSURANCE 
HOLDINGS, που είναι μέλος του διεθνούς 
Γαλλικού ασφαλιστικού κολοσσού CNP 
ASSURANCES με παρουσία σε 19 χώρες, 
πάνω από 170 χρόνια εμπειρίας, 27 δισε-
κατομμύρια ετήσιο κύκλο εργασιών και 36 
εκατομμύρια ασφαλισμένους.  

Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. 
Η προστασία του αποτελεί απόφαση ευ-
θύνης, για εμάς και τους ανθρώπους που 
φροντίζουμε και αγαπάμε. Αλήθεια, πόσο 
σημαντικό είναι να νιώθουμε τη σιγουριά 
πως, ό,τι κι αν γίνει, υπάρχει κάποιος που 
έχει τη δύναμη να σταθεί πλάι μας και να 
μας δώσει τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Για 
όποιο θέμα υγείας, μικρό ή μεγάλο. Αυτή η 
δύναμη είναι η CNP CYPRIALIFE. Που 
είναι κάθε στιγμή, δίπλα σας. Για να έχετε 
πάντα ασφάλεια.
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