
 

 

 

 

Το παρόν έγγραφο δεν αναφέρει το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων του προϊόντος.  Αναλυτική προσυμβατική και 

συμβατική υποχρέωση παρέχεται στο ασφαλιστήριο. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; 

Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη σε θέματα υγείας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.   Προσφέρεται ως 
βασικό σχέδιο και ως επιπρόσθετο ωφέλημα σε βασικά σχέδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλιση «Υπερκάλυψη Νοσηλείας - Supreme» 

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν 

Εταιρεία: Altius Insurance Ltd          Προϊόν: Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας - Supreme 

 Η Altius Insurance Ltd, είναι μια εγγεγραμμένη Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό εγγραφής HE55144 και αδειούχα 

Ασφαλιστική Εταιρεία με αριθμό αδείας 117. 
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   Τι ασφαλίζεται; 
 Ετήσιο όριο €2.500.000 για κάθε ασφαλισμένο 

μέλος, με όριο ανά περιστατικό €1.000.000. 
 Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει να 

αναβαθμίσει το ασφαλιστήριο του με την 
πρόσθετη παροχή εξωνοσοκομειακού ασθενή 
με ετήσιο όριο €1.000.000 ανά περιστατικό. 
Ισχύουν επιμέρους όρια για συγκεκριμένα 
ωφελήματα, όπως αναφέρονται πιο κάτω: 
Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη 

 Ιατρικά έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης 
 Αμοιβές ιατρών 
 Διαγνωστικές εξετάσεις 
 Φυσιοθεραπεία με ανώτατο όριο €900 
 Εναλλακτική ιατρική και παραϊατρικά 

επαγγέλματα με ανώτατο όριο €1000 
 Οδοντιατρική θεραπεία λόγω ατυχήματος με 

ετήσιο όριο €4.000 
Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη 

 Διαγνωστικές εξετάσεις 
 Μετεγχειρητικά έξοδα 
 Θεραπεία καρκίνου εξωτερικού ασθενή 
 Χειρουργική επέμβαση εξωτερικού ασθενή 
 Φυσιοθεραπεία με ανώτατο όριο €900 
 Εναλλακτική ιατρική και παραϊατρικά 

επαγγέλματα με ανώτατο όριο €500 
 Εξετάσεις ρουτίνας και εμβολιασμοί για παιδιά 

μέχρι 18 ετών με μέγιστο ετήσιο ποσό €100 
 Εξετάσεις ρουτίνας για ενήλικες με μέγιστο 

ετήσιο ποσό €100 
Άλλα Ωφελήματα 

 Ωφέλημα για έξοδα εγκυμοσύνης και τοκετού, 
όπως περιγράφεται πιο κάτω: 
0-24 μήνες ασφαλισιμότητας €3.000 
25-48 μήνες ασφαλισιμότητας €3.250 
49-72 μήνες ασφαλισιμότητας €3.500 
73 μήνες ή περισσότερους €3.750 
Ισχύει περίοδος αναμονής 10 μηνών για την 
πρώτη υποβολή (Άρθρο Γ.1.Ζ)  

 Ημερήσιο Επίδομα Δωρεάν Νοσηλείας στην 
Κύπρο, €200 ημερησίως με ανώτατη περίοδο 
κάλυψης ανά έτος εξήντα (60) ημερών. 

 Παραμονή γονέα στο νοσηλευτήριο για τέκνο 
μέχρι 12 ετών. 

 Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σορού από το 
εξωτερικό στην Κύπρο και αντίστροφα, με 
ανώτατο όριο €6.000. 

 Κάλυψη για Έξοδα Ταφής - €4.000 
Ταξιδιωτική Ιατρική Βοήθεια Εξωτερικού 

 Ιατρική γνωμάτευση, αξιολόγηση και 
παραπομπή σε κατάλληλους γιατρούς ή/και 
νοσοκομεία. 

  Τι δεν ασφαλίζεται; 
 Αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμός 
  Προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις 
 Κληρονομικές παθήσεις 
 Συγγενείς παθήσεις 
 Οδοντιατρική περίθαλψη περίθαλψη εκτός αν 
προέρχεται από ατύχημα το οποίο καλύπτεται 
από το ασφαλιστήριο ως Εσωτερικός Ασθενής 

 Πλαστική/Αισθητική θεραπεία εκτός και αν είναι 
απαραίτητη για τη ζωή ή την υγεία του 
ασφαλισμένου και συνδέεται με ιατρικό 
περιστατικό που καλύπτεται από το 
ασφαλιστήριο 

 Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 
 Επικίνδυνα αθλήματα 
 Επήρρεια από αλκοόλ/ναρκωτικές ουσίες 

 
* Iσχύουν πρόσθετες εξαιρέσεις για τις οποίες μπορείτε 
να ανατρέξετε στους όρους   και προϋποθέσεις του 
προϊόντος.  
 

Η Εταιρεία δεν παρέχει κάλυψη ούτε είναι υπεύθυνη για την 

πληρωμή αποζημίωσης στο μέτρο που η παροχή αυτής της 

κάλυψης ή πληρωμή αποζημίωσης θα εκθέσει την Εταιρεία 

σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό που επιβάλλεται 

από αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή από 

εμπορικές κυρώσεις, νόμους ή κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

 

 

  Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
 Διαμονή στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου για 
διάστημα τουλάχιστον 275 ημερών συνολικά ανά 
έτος, εκτός αν τα ασφαλισμένα μέλη είναι φοιτητές 
στο εξωτερικό 
 Ειδικοί όροι που δυνατόν να επιβληθούν κατά την 
αξιολόγηση της πρότασης 
 Η αποζημίωση γίνεται βάσει λογικών και ευλόγων 
εξόδων Κύπρου στους μη συμβεβλημένους 
ιατρούς και νοσηλευτήρια  
 Δεν καλύπτονται οι πιο κάτω συγκεκριμένες 
θεραπείες/επεμβάσεις, όπως ενδεικτικά αλλά όχι 
αποκλειστικά αναφέρονται,  
(α) Ινομυώματα, πολύποδες, αμυγδαλεκτομή, 
αδενοειδεκτομή, μυριγγοτομή, χιαστοί, μηνίσκοι, 
ακρωμιοπλαστική, λιπώματα, κοίλες, συρίγγιο 
(περιπρωκτικό απόστημα), κύστη κόκκυγος και 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Πού είμαι καλυμμένος; 
 Στο Κράτος της Κύπρου (Εξαιρουμένης της Τουρκοκρατούμενης περιοχής)   
 Παγκόσμια  

 

 

 

 

 

    Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου; 
• Έγκαιρη καταβολή του ασφαλίστρου. 

• Λεπτομερής και ειλικρινής περιγραφή της κατάστασης υγείας σας και των προτεινομένων προς ασφάλιση 
εξαρτωμένων σας 

• Παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου που αναλαμβάνουμε 

• Ενημέρωση για κάθε αλλαγή των δεδομένων σας καθώς και των δεδομένων των ασφαλισμένων εξαρτωμένων σας 
η οποία τυχόν να επηρεάζει τη μεταξύ μας σύμβαση 

• Γραπτή ενημέρωση της Εταιρείας (τμήμα απαιτήσεων) τουλάχιστον τριάντα έξι (36) ώρες πριν την προγραμματισμένη 
σας εισαγωγή σε νοσηλευτήριο, να πληροφορήσετε το νοσηλευτήριο/θεράποντες ιατρούς/νοσηλευτικό προσωπικό 
ότι χρειάζεται η προέγκριση της Εταιρείας, να ακολουθείτε πλήρως τις οδηγίες της Εταιρείας και να υποβάλλετε όλα 
τα απαραίτητα ή/και ζητούμενα  έγγραφα, ιατρικά πιστοποιητικά και πληροφορίες 

• Τήρηση της Αρχής της Απόλυτης Καλής Πίστης 

 

 

 

 
   Πότε και πώς πληρώνω; 

Παρέχεται περίοδος χάριτος τριάντα (30) ημερών για την καταβολή του ασφαλίστρου, το οποίο μπορείτε να 
καταβάλλετε σε ετήσιες, εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες ή  μηνιαίες δόσεις.   

 
 

 
 

 

 

 

 

    Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης, αναγράφεται στο πιστοποιητικό 
ασφάλισης σας.  Καταβάλλοντας 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 άλλους Ειδικούς όρους. 

 

 

 

 

 

 

 

     Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 
Δικαιούστε να τερματίσετε τη Σύμβαση με αποστολή  γραπτής ειδοποίησης στα κεντρικά μας γραφεία. 
Αν τερματίσετε τη Σύμβαση σας, θα σας επιστρέψουμε το υπόλοιπο Ασφάλιστρο το οποίο αναφέρεται στη διάρκεια από 
την ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου/ωφελήματος  

 

 

 

 Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 
αιμορροΐδες εκτός και εάν το μέλος είναι 
ασφαλισμένο για μια συνεχή περίοδο έξι (6) μηνών 
πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων τα 
οποία οδηγούν στη θεραπεία ή στην χειρουργική 
επέμβαση. 
(β) Πέτρες (για ουρολογικά περιστατικά και χολή), 
μέγας βλαισός, κιρσοί εκτός και εάν το μέλος είναι 
ασφαλισμένο για μια συνεχή περίοδο δώδεκα (12) 
μηνών πριν την εμφάνιση των πρώτων  
συμπτωμάτων τα οποία οδηγούν στην θεραπεία ή 
στην χειρουργική επέμβαση. 
(γ)  Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, και δισκοπάθεια στις 
πολλές και ποικίλες μορφές της εκτός και αν 
πρόκειται για ενδονοσοκομειακό περιστατικό και 
το Μέλος είναι ασφαλισμένο κάτω από αυτό το 
συμβόλαιο για μια συνεχή περίοδο δώδεκα (12) 
μηνών πριν την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 
Αν έχει επιλεγεί αφαιρετέο ποσό, τότε η 
αποζημίωση της απαίτησης αρχίζει όταν το ποσό 
της υπερβεί αυτό το ποσό. 

 
* Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 

ανατρέξτε στους όρους του ασφαλιστηρίου. 
 

 

 

 

   Τι ασφαλίζεται; 
 Βοήθεια για εισαγωγή σε νοσοκομείο 
 Έκτακτη ιατρική μεταφορά 
 Ιατρική παρακολούθηση 
 Ιατρικός επαναπατρισμός 
 Βοήθεια με συνταγές φαρμάκων 
 Μετάδοση έκτακτου μηνύματος 
 Παρηγορητική επίσκεψη 
 Απώλεια αποσκευών ή βοήθεια με έγγραφα 
 Συστάσεις για διερμηνείς & Δικηγόρους 
 Πληροφορίες πριν από το ταξίδι 
 Υπηρεσία Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης 


