ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟ,
ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η PRIME;

MEDIσυν

Η Prime θα πληρώσει τα αναγνωρισµένα έξοδα, σύµφωνα µε το πακέτο
επιλογής σας.

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ;
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ*
ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΚΕΤΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

35
35
35
35

1
2
3
4

€40,22
€47,09
€68,31
€76,19

ΤΟ ΣΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

* Τα ασφάλιστρα στην περίπτωση σας καθορίζονται από την πρόταση
ασφάλισης. Το δικαίωµα συµβολαίου δεν συµπεριλαµβάνεται

ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟ;
• Τη σιγουριά ότι σε περίπτωση προβλήµατος υγείας, έχω την ευκαιρία να
νοσηλευτώ στα καλύτερα νοσηλευτήρια του κόσµου
• Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, µπορώ να αντιµετωπίσω µε
αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση το µέλλον τόσο το δικό µου, όσο και της
οικογένειάς µου
Το έντυπο αυτό είναι
πληροφοριακό. Η παροχή
των ωφεληµάτων εναπόκειται
στην αποδοχή του κινδύνου
από την εταιρεία και διέπεται
από τους όρους και
εξαιρέσεις του Συµβολαίου.
Τα δικαιώµατα του
Ασφαλιζοµένου καθορίζονται
από τους όρους και πρόνοιες
του Ασφαλιστηρίου.
Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε
µε τον Ασφαλιστικό σας
Σύµβουλο ή µε το Τµήµα
Εξυπηρέτησης Πελατών
της Εταιρείας.
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• Σε συνδυασµό µε άλλα ωφελήµατα που προσφέρει η Prime µπορώ να
διασφαλίσω πως οτιδήποτε και αν µου συµβεί θα έχω τουλάχιστον
διευθετηµένο το οικονοµικό βάρος που συνήθως συνοδεύει µια σοβαρή
ασθένεια

Prime
INSURANCE

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΩΦΕΛΗΜΑ;
Πάνω και πέρα από όλα τα ανθρώπινα αγαθά υπάρχει ένα που είναι το πιο
σηµαντικό: H υγεία. Η Prime, πρωτοπόρος στον τοµέα αυτό, σας προσφέρει τη
δυνατότητα να ασφαλίσετε τόσο εσάς όσο και την οικογένεια σας, για τις εντός και
για τις εκτός νοσοκοµείου δαπάνες που µπορεί να προκύψουν, απαλλάσσοντάς
σας έτσι από το οικονοµικό βάρος που µπορεί να συνοδεύει ένα πρόβληµα υγείας.
Επιπλέον, µπορείτε να µειώσετε σηµαντικά το κόστος της ασφάλισης σας,
επιλέγοντας συµµετοχή σας στα αναγνωρισµένα εντός νοσοκοµείου ετήσια έξοδα
(απαλλαγή). Ειδικές τιµές ισχύουν στην ασφάλιση οικογενειών µε τέσσερα ή
περισσότερα µέλη.
Σε όλα τα σχέδια προσφέρεται δωρεάν η «Γραµµή Υγείας» της Prime Insurance,
όπου µε ένα τηλεφώνηµα οποιαδήποτε ώρα, σας παρέχονται ιατρικές συµβουλές,
καθοδήγηση και ενηµέρωση από έµπειρο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.
Τα Πακέτα Medisyn προσφέρονται είτε σαν επιπρόσθετα ωφελήµατα σε
ασφάλεια ζωής, είτε ως αυτόνοµα συµβόλαια υγείας.

ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
MEDIσυν 1
Σε εσάς που επιθυµείτε εξασφάλιση υψηλών εντός νοσοκοµείου καλύψεων
πληρώνοντας ένα προσιτό ασφάλιστρο.
Συνοπτικά, οι καλύψεις που συµπεριλαµβάνονται στο πακέτο αυτό, φαίνονται στον πιο
κάτω πίνακα:

ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων
€250.000
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων για Αµερική/Καναδά €30.000
Ηµερήσια Νοσηλεία για δωµάτιο και τροφή:
Κατηγορία ∆ωµατίου στην Κύπρο: Μονόκλινο
Κατηγορία ∆ωµατίου στο εξωτερικό: ∆ίκλινο
Ιατρική επίσκεψη εντός Νοσοκοµείου (µία ηµερησίως)
√
∆ιαγνωστικές Εξετάσεις εντός Νοσοκοµείου
√
Επίδοµα Τοκετού: Φυσιολογικός
€700
: Καισαρική Τοµή
€1.150
Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς Νοσηλεία (Κύπρο)
√
Προ-Εγχειρητικές ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
√
Μεταφορά µε ασθενοφόρο µέχρι
€430
Παραµονή γονέα (στο εξωτερικό µέχρι 14 ετών)
√
Ηµερήσιο Επίδοµα ∆ωρεάν Περίθαλψης (µέχρι 10 µέρες)
€77το βράδυ
Ιατρική Βοήθεια Εξωτερικού
√
Γραµµή υγείας
√

MEDIσυν 2

MEDIσυν 4

Σε εσάς που επιθυµείτε εξασφάλιση των υψηλότερων και πληρέστερων εντός
νοσοκοµείου καλύψεων που προσφέρουµε, σε πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Για εσάς που επιθυµείτε εξασφάλιση των υψηλότερων και πληρέστερων εντός και εκτός
νοσοκοµείου καλύψεων που προσφέρουµε, σε πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Συνοπτικά, οι καλύψεις που συµπεριλαµβάνονται στο πακέτο αυτό, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Συνοπτικά, οι καλύψεις που συµπεριλαµβάνονται στο πακέτο αυτό, φαίνονται στον πιο
κάτω πίνακα:

ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων
€2.000.000
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων για Αµερική/Καναδά
€100.000
Ηµερήσια Νοσηλεία για δωµάτιο και τροφή:
Κατηγορία ∆ωµατίου στην Κύπρο:
Μονόκλινο
Κατηγορία ∆ωµατίου στο εξωτερικό:
∆ίκλινο
Ηµερήσια Νοσηλεία επείγοντος περιστατικού (χωρίς διανυκτέρευση)
€500
Ιατρική επίσκεψη εντός Νοσοκοµείου (µία ηµερησίως)
√
∆ιαγνωστικές Εξετάσεις εντός Νοσοκοµείου
√
Επίδοµα Τοκετού: Φυσιολογικός
€1.000
: Καισαρική Τοµή
€2.000
Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς Νοσηλεία (Κύπρο και Εξωτερικό)
√
Προ-Εγχειρητικές ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
√
Μετεγχειρητικά έξοδα για διαγνωστικές εξετάσεις µόνο
€200
Μεταφορά µε ασθενοφόρο µέχρι
€500
Παραµονή γονέα (Κύπρο και εξωτερικό µέχρι 18 ετών)
√
Ηµερήσιο Επίδοµα ∆ωρεάν Περίθαλψης (µέχρι 60 µέρες)
€150 το βράδυ
Πρώτη Περίθαλψη Ατυχήµατος σε Νοσοκοµείο (first aid)
€500
Ιατρική Βοήθεια Εξωτερικού
√
Γραµµή υγείας
√

MEDIσυν 3
Σε εσάς που επιθυµείτε εξασφάλιση υψηλών εντός και εκτός νοσοκοµείου καλύψεων
πληρώνοντας ένα προσιτό ασφάλιστρο.
Συνοπτικά, οι καλύψεις που συµπεριλαµβάνονται στο πακέτο αυτό, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων
€250.000
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων για Αµερική/Καναδά
€30.000
Ηµερήσια Νοσηλεία για δωµάτιο και τροφή:
Κατηγορία ∆ωµατίου στην Κύπρο:
Μονόκλινο
Κατηγορία ∆ωµατίου στο εξωτερικό:
∆ίκλινο
Ιατρική επίσκεψη εντός Νοσοκοµείου (µία ηµερησίως)
√
∆ιαγνωστικές Εξετάσεις εντός Νοσοκοµείου
√
Επίδοµα Τοκετού: Φυσιολογικός
€700
: Καισαρική Τοµή
€1.150
Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς Νοσηλεία (Κύπρο)
√
Προ-Εγχειρητικές ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
√
Μεταφορά µε ασθενοφόρο µέχρι
€430
Παραµονή γονέα (στο εξωτερικό µέχρι 14 ετών)
√
Ηµερήσιο Επίδοµα ∆ωρεάν Περίθαλψης (µέχρι 10 µέρες)
€77 το βράδυ
Ιατρική Βοήθεια Εξωτερικού
√
Γραµµή υγείας
√
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων
€1.000
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις µε ανώτατο ποσό για κάθε ιατρική
επίσκεψη στη Κύπρο ή στο εξωτερικό
€50
Φάρµακα κατόπιν συνταγής ιατρού
100%
∆ιαγνωστικές εξετάσεις (όπως ακτινογραφίες, αναλύσεις κλπ)
Κατόπιν παραπεµπτικού ιατρού και εφ'όσον υπάρχει διάγνωση
ιατρού για παθολογική αιτία σε Συµβεβληµένα Κέντρα
100%
Φυσιοθεραπεία που λαµβάνεται από εξωτερικό ασθενή
Μέχρι 12 συνεδρίες
µε ανώτατο όριο 12 συνεδρίες σε Συµβεβληµένα Κέντρα
Εναλλακτική Ιατρική - Οµοιοπαθητική, βελονισµός
και οστεοπαθολογία µε ανώτατο ετήσιο όριο
€350
Χρόνιες Παθήσεις (που δεν προϋπήρχαν της ασφάλισης)
Μέχρι €500

ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων
€2.000.000
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων για Αµερική/Καναδά €100.000
Ηµερήσια Νοσηλεία για δωµάτιο και τροφή:
Κατηγορία ∆ωµατίου στην Κύπρο: Μονόκλινο
Κατηγορία ∆ωµατίου στο εξωτερικό: ∆ίκλινο
Ιατρική επίσκεψη εντός Νοσοκοµείου (µία ηµερησίως)
√
∆ιαγνωστικές Εξετάσεις εντός Νοσοκοµείου
√
Επίδοµα Τοκετού: Φυσιολογικός
€1.000
: Καισαρική Τοµή
€2.000
Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς Νοσηλεία (Κύπρο και Εξωτερικό)
√
Προ-Εγχειρητικές ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
√
Μεταφορά µε ασθενοφόρο µέχρι
€500
Παραµονή γονέα (Κύπρο και εξωτερικό µέχρι 18 ετών)
√
Ηµερήσιο Επίδοµα ∆ωρεάν Περίθαλψης (µέχρι 60 µέρες)
€150 το βράδυ
Ιατρική Βοήθεια Εξωτερικού
√
Γραµµή υγείας
√
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Ανώτατο Ετήσιο Όριο Αναγνωριζοµένων εξόδων
€3.500
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις µε ανώτατο ποσό για κάθε ιατρική
επίσκεψη στη Κύπρο ή στο εξωτερικό
€50
Φάρµακα κατόπιν συνταγής ιατρού
100%
∆ιαγνωστικές εξετάσεις (όπως ακτινογραφίες, αναλύσεις κλπ)
Κατόπιν παραπεµπτικού ιατρού και εφ'όσον υπάρχει διάγνωση
ιατρού για παθολογική αιτία σε Συµβεβληµένα Κέντρα
100%
Μέχρι 12
Φυσιοθεραπεία που λαµβάνεται από εξωτερικό ασθενή
συνεδρίες
µε ανώτατο όριο 12 συνεδρίες σε Συµβεβληµένα Κέντρα
Εναλλακτική Ιατρική - Οµοιοπαθητική, βελονισµός
και οστεοπαθολογία µε ανώτατο ετήσιο όριο
€350
Χρόνιες Παθήσεις (που δεν προϋπήρχαν της ασφάλισης)
Μέχρι €500

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ;
Στατιστικές Υγείας και Νοσοκοµείων, Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (2008)
• Μόνο σε κρατικά νοσοκοµεία, εισήχθηκαν για νοσηλεία πέραν των 66,000
ασθενών
• Οι εγχειρήσεις σε εσωτερικούς ασθενείς στα κρατικά νοσοκοµεία
ξεπέρασαν τις 33,000
• Στις Πρώτες Βοήθειες, εισήχθησαν γύρω στις 400,000 ασθενείς
Σύµφωνα µε Ευρωπαϊκή έρευνα Υγείας για την Κύπρο (2008) που
διενεργήθηκε από την Στατιστική Υπηρεσία:
• µέσα σε ένα χρόνο το 59% του πληθυσµού επισκέφθηκε γενικό ή ειδικό
ιατρό και 11% γενικό ή οικογενειακό γιατρό για κάποιο πρόβληµα που
αντιµετώπιζε
• Το 53% του πληθυσµού επισκέφθηκε ιατρικό χηµείο ή ακτινολογικό κέντρο
και το 6% φυσιοθεραπευτή ή κινησιοθεραπευτή εντός ενός έτους
Εάν λοιπόν σας προβληµατίζουν τα πιο πάνω και είστε σήµερα υγιής, τότε το
ωφέληµα αυτό σίγουρα απευθύνεται και σε εσάς.

