MEDIfirst
ΑΣΠΙ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τα δικαιώματα του
Ασφαλιζόμενου 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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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.
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ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ; *
Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει ενδεικτικά ετήσια ασφαλίστρα για
διάφορες ηλικίες και όρια καλύψεων.
ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
€1.000
ΗΛΙΚΙΑ

ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟ;
Το MEDIfirst είναι ένα ωφέλημα που προσφέρει η Prime ειδικά
σχεδιασμένο για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων για
θεραπεία τόσο εσάς, του ασφαλιζομένου, όσο και των τυχόν
εξαρτωμένων σας, εκτός νοσοκομείου ή κλινικής, εξ αιτίας ασθένειας ή
ατυχήματος. Προσφέρεται σε συνδυασμό με την Κάρτα Νοσηλείας της
Prime.
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Ετήσια Ασφάλιστρα (σε Ευρώ)
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357
400

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

ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟ;
• Επιλογή ανάμεσα σε τρία Ανώτατα Ετήσια Όρια Εξόδων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• 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.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Σ’ ΕΜΕΝΑ;

• €1.000
• €2.000
• €3.500
• Απεριόριστο αριθμό Ιατρικών επισκέψεων
• Φάρμακα κατόπιν συνταγής γιατρού
• Φυσιοθεραπεία κατόπιν παραπεμπτικού γιατρού
• ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις όπως Ακτινογραφίες, MRI, Ενδοσκοπήσεις,
καθετηριασμό κ.ά. πάντα μετά από παραπομπή γιατρού και εφόσον
οδηγούν σε παθολογικό πρόβλημα.

• Επισκεφθήκατε είτε εσείς είτε κάποιο άλλο μέλος της
οικογένειάς σας ιατρό κατά τους τελευταίους 12 μήνες;

• Θα καλύπτονται και διαγνωστικές Εξετάσεις που δεν οδηγούν
σε παθολογικό πρόβλημα εάν κριθεί από τον γιατρό ότι ήταν
απαραίτητες για τον αποκλεισμό παθολογικής αιτίας.

• Μήπως ο γιατρός έκρινε αναγκαίο να σας παραπέμψει σε χημείο
ή φαρμακείο;

• Κάλυψη Χρόνιων Παθήσεων που δεν προϋπήρχαν της ασφάλισης
στο 50% του ετήσιου ορίου.

• Χ ρ ε ι α σ τ ή κα τ ε γ ι α κ ά π ο ι ον λόγο α κ τ ι νογρ α φ ί α ,
αξονικό-μαγνητικό τομογράφο ή ενδοσκόπηση;

• Επισκέψεις που αφορούν Εναλλακτική Ιατρική (ομοιοπαθητική,
βελονισμό και οστεοπαθητική) με ανώτατο όριο €350.

• Είχατε κάποιο ατύχημα ή ιατρικό περιστατικό και χρειαστήκατε
φυσιοθεραπεία;
Εάν η απάντηση είναι θετική σε ένα ή περισσότερα από τα πιο πάνω
ερωτήματα, τότε σίγουρα το MEDIfirst απευθύνεται σε σας.

