ÅÍÔÕÐÏ ÁÐÁÉÔÇÓÇÓ
ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÕÃÅÉÁÓ
ÌÅÑÏÓ Á: Íá óõìðëçñùèåß áðü ôïí ÉäéïêôÞôç ôçò Óýìâáóçò êáé áðü ôïí ÁóèåíÞ.
ÕÐÏÂÏËÇ ÁÐÁÉÔÇÓÇÓ
Åãþ ï ........................................................................................................ ÉäéïêôÞôçò ôçò Óýìâáóçò ìå áñéèìü ...............................................

õðïâÜëëù áðáßôçóç áíáöïñéêÜ ìå ôçí áóèÝíåéá/ôñáõìáôéóìü ðïõ ðåñéãñÜöåôáé ðéï êÜôù:
Öáî ÉäéïêôÞôç: .........................................................

e-mail ÉäéïêôÞôç: ............................................................................................

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÓÈÅÍÇ
¼íïìáôåðþíõìï : ...................................................................................................................................................................................................
Äéåýèõíóç

: ..................................................................................................................................................................................................

ÔçëÝöùíá

: ...................................................................................................................................................................................................

Çìåñïìçíßá ÃÝííçóçò : .............................................................

Áñéèìüò Ôáõôüôçôáò : ...............................................

ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÓÈÅÍÅÉÁ / ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ
ÁóèÝíåéá / Ôñáõìáôéóìüò (ÐåñéãñÜøåôå) : ...........................................................................................................................................................
ÐåñéãñÜøåôå ôá óõìðôþìáôá : ..............................................................................................................................................................................
Ðüôå åìöáíßóôçêáí ôá ðñþôá óõìðôþìáôá ; ....../....... /..............

Ðüôå óõíÝâçêå ôï Áôý÷çìá (áí éó÷ýåé) ;

Åß÷å ðïôÝ ëçöèåß ðåñßèáëøç óôï ðáñåëèüí ãéá ôçí ßäéá áóèÝíåéá/áôý÷çìá;

ÍÁÉ

Ï×É

....../....... /..............

Áí ÍÁÉ Ðüôå; ........................................

¼íïìá êáé Äéåýèõíóç ÈåñÜðïíôïò Éáôñïý : .........................................................................................................................................................
¼íïìá êáé Äéåýèõíóç ÊëéíéêÞò / Íïóïêïìåßïõ : ..................................................................................................................................................
Çìåñ. ÅéóáãùãÞò : ....... /....... /........... Çìåñ. Åîüäïõ : ....... /....... /........... Çìåñ.×åéñïõñãéêÞò ÅðÝìâáóçò (áí éó÷ýåé) : ....../......./...........
.
ÕÐÏÂÏËÇ ÁÐÁÉÔÇÓÇÓ ÃÉÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÐÅÑÉÈÁËØÇ ÐÑÉÍ ÔÇ ÄÉÅÎÁÃÙÃÇ ÔÇÓ
Åðéèõìåßôå ôçí åîÝôáóç ôçò Áðáßôçóçò óáò ðñéí ôç äéåîáãùãÞ ôçò ÍïóïêïìåéáêÞò Ðåñßèáëøçò;

ÍÁÉ

Ï×É

 Ç åîÝôáóç ôçò Áðáßôçóçò óáò ìðïñåß íá ãßíåé ìüíï ãéá ðñïãñáììáôéóìÝíç ÍïóïêïìåéáêÞ Ðåñéèáëøç êáé èá âáóßæåôáé óôá äåäïìÝíá ðïõ ìáò äßíïíôáé.
 Ãéá íá ìðïñÝóïõìå íá åîåôÜóïõìå ôï áßôçìá óáò èá ðñÝðåé íá õðïâÜëåôå ôï ¸íôõðï Áðáßôçóçò ìáæß ìå üëá ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ,
ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå (5) åñãÜóéìåò çìÝñåò ðñéí ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíç ÍïóïêïìåéáêÞ Ðåñßèáëøç.

H áðüöáóç ìáò èá âáóßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ óôïõò üñïõò ôçò ÁóöáëéóôéêÞò óáò Óýìâáóçò êáé äåí èá áðïôåëåß, ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï,
Ýíäåéîç Þ óõìâïõëÞ ãéá ôçí áíáãêáéüôçôá ôçò ðñïôåéíüìåíçò ðåñßèáëøçò.
ÄÉÁÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐËÇÑÙÌÇÓ
Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå:
ÐëçñùìÞ óôïí ÉäéïêôÞôç, óýìöùíá ìå ôéò ðñùôüôõðåò áðïäåßîåéò ðïõ åðéóõíÜðôïíôáé. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ õðïâÜëáôå ôçí Áðáßôçóç óáò
ðñéí ôç äéåîáãùãÞ ôçò ÍïóïêïìåéáêÞò Ðåñßèáëøçò êáé ôçí Ý÷ïõìå åãêñßíåé, ïé áðïäåßîåéò èá ðñÝðåé íá óôáëïýí óôç MedNet ìå ôçí
ïëïêëÞñùóç ôçò Ðåñßèáëøçò.
ÅðéôáãÞ óôï üíïìá ôçò ÊëéíéêÞò/Íïóïêïìåßïõ üðïõ Ýãéíå/èá ãßíåé ç ÍïóïêïìåéáêÞ Ðåñßèáëøç Þ/êáé ôïõ Éáôñïý, óýìöùíá ìå ôá ó÷åôéêÜ
ðñùôüôõðá áíáëõôéêÜ ôéìïëüãéá ðïõ åðéóõíÜðôïíôáé. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ õðïâÜëáôå ôçí Áðáßôçóç óáò ðñéí ôç äéåîáãùãÞ ôçò
ÍïóïêïìåéáêÞò Ðåñßèáëøçò êáé ôçí Ý÷ïõìå åãêñßíåé, ôá ôéìïëüãéá èá ðñÝðåé íá óôáëïýí óôç MedNet ìå ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò Ðåñßèáëøçò.
Óçìåéþíåôáé üôé ãéá ðåñéóôáôéêÜ Åîùôåñéêïý ÁóèåíÞ èá ðñÝðåé ðÜíôïôå íá åðéóõíÜðôïíôáé ïé ðñùôüôõðåò áðïäåßîåéò ðëçñùìÞò.
ÁËËÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÊÁËÕØÇ
Áí ç Ðåñßèáëøç äçìéïõñãåß õðï÷ñÝùóç áðïæçìßùóçò áðü ôñßôï ðñüóùðï, Þ êáëýðôåôáé áðü Üëëç ðçãÞ (IäéùôéêÞ Þ ÊïéíùíéêÞ ÁóöÜëéóç,
Ôáìåßá Õãåßáò êëð) ðáñáêáëþ äþóôå ëåðôïìÝñåéåò:
................................................................................................................................................................................................................................
ÄÇËÙÓÇ ÊÁÉ ÓÕÃÊÁÔÁÈÅÓÇ
Äçëþíù õðåýèõíá üôé üëá ôá óôïé÷åßá, ðïõ äßíïíôáé óôçí áðáßôçóç áõôÞ, åßíáé ðëÞñç êáé áëçèéíÜ êáé åîïõóéïäïôþ ôçí ÅuroLife Ltd êáé
ôç MedNet, íá áðïôáèïýí ãéá ðëçñïöïñßåò óå ïðïéïäÞðïôå öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï áíáöïñéêÜ ìå ôç öõóéêÞ êáé ðíåõìáôéêÞ ìïõ õãåßá.
Ôáõôü÷ñïíá åîïõóéïäïôþ ôçí ðáñï÷Þ ôùí ðéï ðÜíù ðëçñïöïñéþí.
Oíïìáôåðþíõìï & ÕðïãñáöÞ ÅíÞëéêïõ ÁóèåíÞ .................................................................................................................................................
Oíïìáôåðþíõìï & ÕðïãñáöÞ ÉäéïêôÞôç ...............................................................................................................................................................
Çìåñïìçíßá ..........................................................................................

Ôüðïò ...........................................................................................

Ãéá ôç ãñçãïñüôåñç äéåêðåñáßùóç ôçò áðáßôçóçò óáò, ðáñáêáëïýìå üðùò âåâáéùèåßôå üôé üëá ôá óçìåßá óôï ¸íôõðï
Áðáßôçóçò åßíáé óõìðëçñùìÝíá êáé üôé óõíïäåýåôáé áðü üëá ôá áðáéôïýìåíá äéêáéïëïãçôéêÜ.
Ãéá ïðïéáíäÞðïôå âïÞèåéá ÷ñåéáóôåßôå, ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôç MedNet óôï ôçëÝöùíï 22 46 30 33.
CL2med-05/08-G

ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÅÕÁÉÓÈÇÔÙÍ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ ×ÁÑÁÊÔÇÑÁ
ÁóèÝíåéá / Ôñáõìáôéóìüò : ......................................................................................

Çìåñïìçíßá : ..............................................

Óáò ðëçñïöïñïýìå üôé ãéá ôçí ÅêôÝëåóç ôçò ÁóöáëéóôéêÞò óáò Óýìâáóçò, ç Åôáéñåßá èá ðñÝðåé íá ðñïâåß óå åðåîåñãáóßá Åõáßóèçôùí
ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá.
Ç åðåîåñãáóßá èá áöïñÜ áðïêëåéóôéêÜ ôá ÄåäïìÝíá Õãåßáò ôïõ áóöáëéóìÝíïõ ðñïóþðïõ êáé èá ðåñéïñßæåôáé óôá äåäïìÝíá ðïõ åßíáé
áðáñáßôçôá ãéá ôçí äéåêðåñáßùóç áõôÞò ôçò Áðáßôçóçò óáò. Óå ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò, (åÜí áõôü êñéèåß áíáãêáßï), ç åðåîåñãáóßá èá
ðåñéëáìâÜíåé êáé åðéêïéíùíßá ìå ôïõò èåñÜðïíôåò Éáôñïýò êáé ôá ÍïóçëåõôÞñéá ãéá ëÞøç ðëçñïöïñéþí Þ Éáôñéêþí ÅêèÝóåùí. ÅÜí ôï
åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá æçôÞóåôå êáé íá ðÜñåôå áíôßãñáöá ôçò ó÷åôéêÞò áëëçëïãñáößáò.
ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé Ý÷ïõìå óôá áñ÷åßá ìáò ôç ÑçôÞ ÓõãêáôÜèåóç óáò ãéá óõëëïãÞ êáé åðåîåñãáóßá Ðñïóùðéêþí ÄåäïìÝíùí, (åõáßóèçôùí Þ
ìç), åðéèõìïýìå íá óáò õðåíèõìßóïõìå üôé Ý÷åôå ôï äéêáßùìá íá ðñïâÜëåôå, (ïðïôåäÞðïôå), Áíôßññçóç óôçí ðåñáéôÝñù åðåîåñãáóßá. Óå
ôÝôïéá üìùò ðåñßðôùóç, åßíáé ðéèáíÞ ç áäõíáìßá ôçò Åôáéñåßáò íá äéåêðåñáéþóåé ôçí Áðáßôçóç óáò.
Ðáñáêáëïýìå áðáíôÞóôå, óçìåéþíïíôáò x óôï áíôßóôïé÷ï ôåôñÜãùíï.

Åðéâåâáßùóç ÓõãêáôÜèåóçò
ÐñïâïëÞ Áíôßññçóçò

¼íïìáôåðþíõìï ÅíÞëéêïõ ÁóèåíÞ ..................................................................................................................................................................
Áñ. Ôáõôüôçôáò & ÕðïãñáöÞ

..................................................................................................................................................................

¼íïìáôåðþíõìï ÉäéïêôÞôç

..................................................................................................................................................................

Áñ. Ôáõôüôçôáò & ÕðïãñáöÞ

..................................................................................................................................................................

Çìåñïìçíßá : .........................................................................

Ôüðïò : ............................................................................................

ÌÅÑÏÓ Â: Íá óõìðëçñùèåß áðü ôï èåñÜðïíôá Éáôñü.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÁÓÈÅÍÇ

Oíïìáôåðþíõìï ÁóèåíÞ : ........................................................................................

Çìåñïìçíßá ÃÝííçóçò : ............................................

ÁÓÈÅÍÅÉÁ / ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏÓ

Áñ÷éêÞ ÄéÜãíùóç (çìåñïìçíßá êáé ëåðôïìåñÞò ðåñéãñáöÞ):

ÔåëéêÞ ÄéÜãíùóç (çìåñïìçíßá êáé ëåðôïìåñÞò ðåñéãñáöÞ):

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

ÐÅÑÉÈÁËØÇ

Åðåßãïí ðåñéóôáôéêü
ÐñïãñáììáôéóìÝíç ÷åéñïõñãéêÞ åðÝìâáóç
Çìåñïìçíßá åðÝìâáóçò ....... /....... /............

ÅîùôåñéêÜ Éáôñåßá

ÇìåñÞóéá ×åéñïõñãéêÞ Íïóçëåßá
¢ëëï

¼íïìá & Äéåýèõíóç Íïóïêïìåßïõ/ÊëéíéêÞò ðïõ Ýãéíå/èá ãßíåé ç Íïóçëåßá : ..................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Çìåñ. / ¿ñá ÅéóáãùãÞò :

...…/….…. ../….......…

……. ðì / ìì

Çìåñ. / ¿ñá Åîüäïõ : ..…/…….../….....…

……. ðì / ìì

ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÓÈÅÍÅÉÁ / ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ

ÐåñéãñÜøåôå ôá óõìðôþìáôá ôïõ ÁóèåíÞ: ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Ðüôå åß÷å ï ÁóèåíÞò ôá ðñþôá óõìðôþìáôá (çìåñïìçíßá); ....... /....... /..............

Ðüôå óõíÝâçêå ôï Áôý÷çìá;
(Áí éó÷ýåé / çìåñïìçíßá)
Ðüôå óáò åðéóêÝöèçêå ï ÁóèåíÞò ãéá ðñþôç öïñÜ (çìåñïìçíßá); ....... /....... /.............

....... /....... / ................

ÁíáöÝñåôå êáé ðåñéãñÜøåôå ìå ëåðôïìÝñåéá ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ åðéâÜëëïõí / åðÝâáëáí ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÁóèåíÞ óôï Íïóïêïìåßï/ ÊëéíéêÞ:
...............................................................................................................................................................................................................................
ÉáôñéêÝò êáé äéáãíùóôéêÝò åîåôÜóåéò ðïõ Ýãéíáí áíáöïñéêÜ ìå ôçí áóèÝíåéá /ôñáõìáôéóìü. (AíáöÝñåôå çìåñïìçíßåò êáé åðéóõíÜøåôå ôá
áðïôåëÝóìáôá):
................................................................................................................................................................................................................................
ÐåñéãñÜøåôå ôçí ðåñßèáëøç ðïõ äüèçêå óôïí AóèåíÞ, êáèþò êáé ôá öÜñìáêá ðïõ ÷ïñçãÞèçêáí ìÝ÷ñé óÞìåñá: . ........................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Ðåñßèáëøç ðïõ åðßêåéôáé : ..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Ðáñáêïëïõèåßôáé Þ ëáìâÜíåé ðåñßèáëøç ï ÁóèåíÞò áðü Éáôñü Üëëçò åéäéêüôçôáò; (Äþóôå ëåðôïìÝñåéåò ): ..................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
¸÷åé ï ÁóèåíÞò áðïèåñáðåõôåß áðü ôçí áóèÝíåéá/ôñáõìáôéóìü; ........................................................................................................................
ÉÁÔÑÉÊÏ ÉÓÔÏÑÉÊÏ

Åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ï ÁóèåíÞò ëáìâÜíåé ðåñßèáëøç ãéá áõôÞ ôçí áóèÝíåéá/ôñáõìáôéóìü;
Áí ü÷é, ðüôå Þôáí ôï ðñþôï ðåñéóôáôéêü êáé ðþò áíôéìåôùðßóôçêå;

ÍÁÉ

Ï×I

..............................................................................................................................................................................................................................
ÕðïöÝñåé Þ õðÝöåñå óôï ðáñåëèüí áðü áóèÝíåéá Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëç ðÜèçóç Þ óýíäñïìï; (ÐåñéãñÜøåôå):
..............................................................................................................................................................................................................................
Oíïìáôåðþíõìï Éáôñïý : ................................................................................

Åéäéêüôçôá : ......................................................................

Äéåýèõíóç

ÔçëÝöùíï : ......................................................................

:

...............................................................................................

..............................................................
ÕðïãñáöÞ Éáôñïý

..............................................
Çìåñïìçíßá

..................................................................
Óöñáãßäá Íïóïêïìåßïõ / ÊëéíéêÞò

Ðáñáêáëïýìå üðùò âåâáéùèåßôå üôé üëá ôá óçìåßá óôï ¸íôõðï Áðáßôçóçò åßíáé óõìðëçñùìÝíá.
Óçìåßùóç: Áöïý óõìðëçñùèåß ôï ¸íôõðï Áðáßôçóçò ðáñáêáëïýìå üðùò áðïóôáëåß óôç MedNet óôï Öáî. 22 51 98 19, Ôçë. 22 46 30 33

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
1.

Όταν θα επισκεφθείτε το γιατρό σας πάρτε μαζί σας το Έντυπο Απαίτησης και ζητήστε από το γιατρό σας να συμπληρώσει το
ΜΕΡΟΣ Β’. Έντυπα Απαίτησης σας έχουν σταλεί μαζί με την Ασφαλιστική σας Σύμβαση κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.
Μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα μας www.eurolife.com.cy ή επικοινωνήστε με τη MedNet στο τηλέφωνο
22463033 – 34.

2.

Πληρώστε το λογαριασμό του Γιατρού / Νοσοκομείου.

3.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε πάρει:
• Πρωτότυπο της απόδειξης πληρωμής του Γιατρού / Νοσοκομείου.
• Πρωτότυπα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας όπως
υπερηχογράφημα, ακτινογραφίες κ.λπ.

4.

Αν ο γιατρός σας έχει ζητήσει να υποβληθείτε σε διαγνωστικές εξετάσεις, ή σας έχει γράψει συνταγή για λήψη φαρμακευτικής
αγωγής ή φυσιοθεραπείας, σιγουρευτείτε ότι το έχει συμπληρώσει στο ΜΕΡΟΣ Β’ του Εντύπου Απαίτησης, διαφορετικά μαζί με
το έντυπο απαίτησης θα πρέπει να επισυνάψετε αντίγραφο της εντολής (συνταγής / παραπεμπτικό) του γιατρού. Επίσης, αν κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης υποβληθείτε σε οποιαδήποτε θεραπεία πέραν της εξέτασης, σιγουρευτείτε ότι ο γιατρός αναφέρει
λεπτομέρειες στο ΜΕΡΟΣ Β’.

5.

Ζητάτε πάντοτε αναλυτική απόδειξη για την πληρωμή των εξόδων σας. Η απόδειξη θα πρέπει απαραίτητα να είναι πρωτότυπη,
αριθμημένη και σε αυτή να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες των πληρωτέων ποσών, τα στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία /
ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, αριθμός εγγραφής στο ΦΠΑ ή ΑΦΤ ή αριθμός πολιτικής ταυτότητας), ημερομηνία, είδος
υπηρεσίας, ποσότητα, υπογραφή και σφραγίδα.

6.

Αφού ολοκληρωθούν οι επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, αγορά φαρμάκων:
• Συμπληρώστε το ΜΕΡΟΣ Α’ του Εντύπου Απαίτησης, περιλαμβανομένου του μέρους «Επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα».
• Επισυνάψτε όλα τα δικαιολογητικά:
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	 - Οποιεσδήποτε ιατρικές εκθέσεις σχετικές με την απαίτηση που έχετε στην κατοχή σας.
Τα συμπληρωμένα έντυπα μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία του περιστατικού.

7.

Παραδώστε οποιαδήποτε έντυπα ή και δικαιολογητικά σχετικά με την απαίτηση σας σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της EuroLife ή
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα κεντρικά γραφεία της EuroLife σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται:
• Απαίτηση medica.
• Ο αριθμός της Ασφαλιστικής σας Σύμβασης.
• Το όνομα και την ημερομηνία γέννησης του ασθενή.
Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το Έντυπο Απαίτησης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά με το ταχυδρομείο (σας συνιστούμε
συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: MedNet, Κένεντυ 57, 1ος όροφος, 1076 Λευκωσία.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη MedNet
στο τηλέφωνο 22 463033 – 34
EuroLife House, Έβρου 4, 2003 Στρόβολος, Τ.Θ. 21655, 1511 Λευκωσία, τηλ.: 22124000, φαξ: 22341090 - http://www.eurolife.com.cy Γραμμή Επικοινωνίας: 8000-8880
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1.
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2.
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3.
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4.
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