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app
mobile CNP CYPRIALIFE LTD, Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές, 

εγγεγραµµένη στην Κύπρο, Αρ. Εγγρ. HE46532, Λεωφ. Ακροπόλεως 17, 2006 Στρόβολος, 
Τ.Θ. 20819, 1664 Λευκωσία, Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών - Τηλ. 22 11 12 13, Φαξ. 22 36 34 07

*Πλήρεις λεπτοµέρειες αναφορικά µε τους Όρους και Προϋποθέσεις του ΩφελήµατοςCypria Healthcare Outpatient, µπορείτε να λάβετε από το Τµήµα Εξυπηρέτησης της 
CNP CYPRIALIFE στο τηλέφωνο 22 11 12 13 ή από τους Ασφαλιστικούς µας Συµβούλους. Το Σχέδιο εµπίπτει στον Κλάδο Ασφάλισης Ατυχηµάτων και Ασθενειών.

H CNP CYPRIALIFE προσφέρει 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 
αναγνωριζόµενων εξόδων €4000 µε €10 εκπιπτόµενο ποσό για κάθε απαίτηση και €4000 (χωρίς εκπιπτόµενο ποσό) 
αντίστοιχα.

CYPRIA

Healthcare
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Με πάνω από 24 χρόνια εµπειρίας, η CNP CYPRIALIFE είναι ηγετική δύναµη στον Ασφαλιστικό Κλάδο Ζωής και Υγείας. 
80 χιλ. ασφαλισµένοι, 106εκ. κύκλος εργασιών, 450εκ. επενδύσεις υπό διαχείριση και υπερκάλυψη του δείκτη 
φερεγγυότητας 343% κατά την 31/12/18. 



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Όλα τα προγράµµατα µπορούν να προστεθούν σε νέα και υφιστάµενα ασφαλιστήρια συµβόλαια Cypria Healthcare Gold, Platinum και Diamond.

Στο έντυπο αυτό η πληροφόρηση που παρέχεται αποτελεί µόνο περίληψη. Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία ή τον ασφαλιστικό σας 
σύµβουλο να σας δοθεί δείγµα του ασφαλιστηρίου και να βεβαιωθείτε ότι καλύπτει πλήρως τι ασφαλιστικές σας ανάγκες.Το σχέδια 
εµπίπτουν στον κλάδο Ασφάλισης Ατυχηµάτων και Ασθενειών.

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
Σε περίπτωση θεραπείας σε συµβεβληµένους µε την Εταιρεία οδοντιάτρους οι παρακάτω οδοντιατρικές εργασίες θα παρέχονται:

1.  ∆ωρεάν oδοντιατρική εξέταση  
 • Κλινική εξέταση, πληροφορίες για τις ασθένειες των δοντιών και του περιοδοντίου (ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα).
 • Ψηφιακή ακτινογραφική απεικόνιση
  - 2 διαγνωστικές ενδοστοµατικές ακτινογραφίες µυλικής σύγκλεισης
  - πανοραµική ακτινογραφία                                      
 • ∆ιάγνωση και σχέδιο θεραπείας                               

2.  ∆ωρεάν oρθοδοντική εξέταση και αξιολόγηση  
 • Κλινική εξέταση και ενηµέρωση 
 • ∆ιάγνωση και σχέδιο θεραπείας

3.  ∆ωρεάν εξατοµικευµένη υποστήριξη
 • Ψηφιακό αρχείο µε ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό του κάθε ασθενούς 
 • 24ωρο Κέντρο Υποστήριξης +357 22 503210:
  - Άµεση επικοινωνία µε τον οδοντίατρο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ατυχηµάτων
  - ∆ιευθέτηση προγραµµατισµένου ραντεβού
 • Όλες οι υπόλοιπες οδοντιατρικές εργασίες θα τυγχάνουν έκπτωσης τουλάχιστον 10% από τους ισχύοντες τιµοκαταλόγους των  
  συµβεβληµένων οδοντιάτρων.

Cypria Healthcare Outpatient   Επιλογή A Επιλογή B

Eξωνοσοκοµειακές Καλύψεις  EURO EURO
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων Εξόδων  4.000 4.000
Εκπιπτόµενο Ποσό Αποζηµίωσης για κάθε απαίτηση  10 ∆/Ε
Ιατρική Επίσκεψη εντός Κύπρου µέχρι  50 50
Ιατρική Επίσκεψη εκτός Κύπρου µέχρι  100 100
Φάρµακα µε συνταγή Ιατρού  100% 100%
∆ιαγνωστικές εξετάσεις που καταλήγουν σε παθολογικά αίτια   100% 100%
∆ιαγνωστικές εξετάσεις που δεν καταλήγουν σε παθολογικά αίτια µέχρι  500 500
Φυσιοθεραπεία λόγω ασθένειας
(αναγνωρίζονται µέχρι 15 φυσιοθεραπείες το χρόνο)  35 35
Φυσιοθεραπεία λόγω ατυχήµατος    100% 100%
Εναλλακτική Θεραπεία (χειροπρακτική, οµοιοπαθητική, βελονισµός) µέχρι  300 300
Χρόνιες παθήσεις µε ανώτατο καταβαλλόµενο ποσό για κάθε
χρόνια πάθηση, καθόλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου µέχρι  1.000 1.000
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες  ΝΑΙ ΝΑΙ 

∆/Ε – δεν εφαρµόζεται

Η CNP CYPRIALIFE κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες σας, σχεδίασε µια νέα ολοκληρωµένη σειρά προγραµµάτων εξωνοσοκοµειακής 
περίθαλψης και φροντίδας.

Τα εξωνοσοκοµειακά προγράµµατα µπορούν να καλύψουν εσάς και τα αγαπηµένα σας πρόσωπα για δαπάνες εκτός νοσοκοµείου, όπως 
αµοιβές γιατρών, φάρµακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες κ.α.

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραµµα παροχών που ταιριάζει στις σηµερινές ή και µελλοντικές σας ανάγκες, µέσα από δύο (2) επιλογές 
εξωνοσοκοµειακών καλύψεων:

Το Ωφέληµα υπόκειται σε εξαιρέσεις.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες παρακαλούµε συµβουλευτείτε την πλήρη κατάσταση των Όρων και Προϋποθέσεων του Ωφελήµατος που 
µπορείτε να ζητήσετε από τον Ασφαλιστικό σας ∆ιαµεσολαβητή ή το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών.
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