Ασφάλιση “Medica”
Έγγραφο πληροφοριών για ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: EuroLife ltd.

Προϊόν: Medica

Η EuroLife Ltd. είναι ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμένη στη Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ36247.
Εποπτεύεται από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Αυτό το έγγραφο παρέχει μόνο μια περίληψη των βασικών πληροφοριών του Ασφαλιστικού προϊόντος Μedica και δεν αποτελεί μέρος του συμβολαίου. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξετε στους Κανονισμούς του προϊόντος.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το πρόγραμμα υγείας Medica έχει δημιουργηθεί για να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου σε περίπτωση ασθένειας ή σωματικής βλάβης από ατύχημα
και να προστατεύσει τον ασφαλισμένο και την οικογένεια του από την οικονομική απώλεια. Προσφέρει παγκόσμια κάλυψη και απευθύνεται σε άτομα που ζουν στη
Κύπρο.

Τι ασφαλίζεται;

Τι δεν ασφαλίζεται;

Κάλυψη με ανώτατο Ετήσιο Όριο €2.000.000 για
κάθε ασφαλισμένο μέλος. Επιμέρους όρια ισχύουν για
συγκεκριμένα ωφελήματα (καθορίζονται πιο κάτω).

Προ-υπάρχουσες Ιατρικές Καταστάσεις
Γενετικές και συγγενείς ανωμαλίες ή / και ασθένειες και αναπτυξιακές
ανωμαλίες
Ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας και προληπτική ιατρική
Οπτική Περίθαλψη
Οδοντιατρική Περίθαλψη
Εκτός εάν προέρχεται από Ατύχημα το οποίο καλύπτεται από το
Πρόγραμμα ως Εσωτερικός Ασθενής
Εγκυμοσύνη/ Στειρότητα/σύλληψη/ αντισυλληπτικές προφυλάξεις
Σεξουαλικές (γενετήσιες) Καταστάσεις
Πλαστικές/Αισθητικές Θεραπείες
Εξάρτηση ή Κατάχρηση από ναρκωτικές ή/και άλλες ουσίες
Αυτοτραυματισμός / Απόπειρα αυτοκτονίας
Επικίνδυνες δραστηριότητες / συνθήκες
Άλλες περαιτέρω Εξαιρέσεις

Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Χρεώσεις Νοσοκομείου
Αμοιβές Ιατρών
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Εξωνοσοκομειακά Ωφελήματα
Προ-εγχειρητικές Διαγνωστικές Εξετάσεις
Μετεγχειρητικά Έξοδα
- Φυσιοθεραπεία (Μέχρι €250 για κάθε επέμβαση)
- Διαγνωστικές Εξετάσεις & Φάρμακα (Μέχρι €200 για κάθε
επέμβαση)
Χειρουργική Επέμβαση Εξωτερικού Ασθενή
Θεραπεία Καρκίνου Εξωτερικού Ασθενή
Πρώτη Περίθαλψη Ατυχήματος.
Άλλα Ωφελήματα
Επίδομα Τοκετού
- Φυσιολογικός Τοκετός (€1.000)
- Καισαρική Τομή (€1.500)
Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών (€10.000)
Μεταφορά με Ασθενοφόρο (Μέχρι €600 σε κάθε Έτος)
Ημερήσιο Επίδομα Δωρεάν Περίθαλψης (Μέχρι 90 ημέρες)
- Στην Κύπρο: €100 την ημέρα
- Στο Εξωτερικό: €250 την ημέρα
Παραμονή σε Νοσοκομείο χωρίς Περίθαλψη (Για 1 μέρα)
Παραμονή Γονέα (Στο εξωτερικό)
Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σορού από την Κύπρο στο Εξωτερικό (Μέχρι
€3.500 )
Προστασία Ασφαλίστρου
Ταξιδιωτική Ιατρική Βοήθεια Εξωτερικού
Ιατρική Βοήθεια
Υγειονομική Μεταφορά
Επιστροφή Σορού στην Κύπρο
Επιστροφή Ανήλικων Παιδιών στην Κύπρο
Επιστροφή Υπόλοιπων Μελών της Οικογένειας στην Κύπρο
Επίσκεψη ενός Συγγενικού Προσώπου και Έξοδα Διανυκτέρευσης (Μέχρι 7
διανυκτερεύσεις με μέγιστο ποσό €120 για κάθε ημέρα)
Υπηρεσία «Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση»



Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
Διαμονή στην Κύπρο για διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) συνολικά μηνών ανά
έτος.
Ειδικοί Όροι μπορεί να επιβληθούν στη σύμβαση σας σύμφωνα με την εκτίμηση
κινδύνου του ασφαλισμένου
Η αποζημίωση θα είναι με βάση τις τοπικές Λογικές και Συνήθεις χρεώσεις.
Χρεώσεις πέραν των Λογικών και. Συνήθων δεν θα αποζημιώνονται.
Σε περίπτωση Τοκετού απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του
επιδόματος είναι ο Τοκετός να έχει γίνει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την
Ημερομηνία Εγγραφής στο Πρόγραμμα.
Δεν καλύπτονται συγκεκριμένες θεραπείες/επεμβάσεις (όπως π.χ. παθήσεις του
μυοσκελετικού συστήματος, μηνίσκων, τενόντων, και συνδέσμων, γυναικολογικά
προβλήματα, αμυγδαλές, λιθιάσεις, κύστες, κήλες περιλαμβανομένης και της
κήλης του μεσοσπονδύλιου δίσκου) για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από
την ημερομηνία ένταξης σας στο Πρόγραμμα.

Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο


Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις καλύψεις παρακαλώ ανατρέξετε
στους Κανονισμούς του προϊόντος

Ισχύουν επιπλέον εξαιρέσεις, Για όλες τις εξαιρέσεις του Προγράμματος
παρακαλώ ανατρέξετε στους Κανονισμούς του προϊόντος

Αν υπάρχει Ετήσιο Ποσό Υπέρβασης Απαιτήσεων, η πληρωμή απαιτήσεων αρχίζει
όταν αυτές υπερβούν αυτό το ποσό.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξετε στους Κανονισμούς του
προϊόντος

Πού είμαι καλυμμένος;
 Παγκόσμια κάλυψη συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;


Να καταβάλλεται έγκαιρα το ασφάλιστρο σας.



Να περιγράφετε με ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας σας και της υγείας των προτεινόμενων για ασφάλιση Εξαρτωμένων σας



Να μας δίνετε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για να εκτιμήσουμε τον ασφαλιστικό κίνδυνο που αναλαμβάνουμε



Να μας ειδοποιείτε σε κάθε αλλαγή των δεδομένων σας και των δεδομένων των Ασφαλισμένων Εξαρτωμένων σας η οποία επηρεάζει τη μεταξύ μας
Σύμβαση



Να ενεργείτε με Απόλυτη Καλή Πίστη

Πότε και πώς πληρώνω;
Το Ασφάλιστρο σας είναι πληρωτέο προκαταβολικά. Μπορείτε να το πληρώνετε είτε ετήσια είτε με δόσεις, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή μηνιαία. Η πληρωμή
γίνεται με μετρητά, επιταγή, τραπεζικό έμβασμα ή με εντολή άμεσης χρέωσης (direct debit), εκτός από το μηνιαίο ασφάλιστρο το οποίο πληρώνεται μόνο
με εντολή άμεσης χρέωσης.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η Σύμβαση έχει διάρκεια ενός Έτους. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης σας αναγράφεται στο
Πιστοποιητικό Ασφάλισης σας.
Πληρώνοντας το νέο σας Ασφάλιστρο η Σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα και θα θεωρούμε ότι αποδέχεστε την ανανέωση της με τους νέους Κανονισμούς,
Ωφελήματα και Ασφάλιστρα που ισχύουν κατά την Ημερομηνία Ανανέωσης καθώς και οποιουσδήποτε Ειδικούς Όρους.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Δικαιούστε να τερματίσετε τη Σύμβαση οποτεδήποτε με την παράδοση γραπτής ειδοποίησης προς εμάς.
Αν τερματίσετε τη Σύμβαση σας θα σας επιστρέψουμε το Ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της περιόδου για την οποία έχετε πληρώσει.
Έχετε επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση σας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε σας της Σύμβασης σας. Σε περίπτωση
υπαναχώρησης θα σας επιστρέψουμε όλο το ασφάλιστρο που έχετε πληρώσει αφού αφαιρεθούν οποιαδήποτε έξοδα σχετίζονται με τη Σύμβαση.

