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Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο αυτό μαζί με τον Πίνακα Παροχών/Ωφελημάτων (Πίνακας) και 
οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη, βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο 
τους. Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε πλήρως κάτι από το περιεχόμενο των πιο πάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή ή με τα κατά τόπους κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας για περαιτέρω 
διευκρινίσεις. 
Αν αποφασίσετε ότι η ασφάλιση αυτή δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ή διαφωνείτε με το περιεχόμενο της, έχετε 
το δικαίωμα εντός 15 ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να το ακυρώσετε (Δικαίωμα Υπαναχώρησης). 
Οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση για να ισχύει θα πρέπει να γίνει γραπτώς, στα κατά τόπους κεντρικά γραφεία της 
Εταιρείας μας και να συνοδεύεται απαραιτήτως με την παράδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 

Ο Συμβαλλόμενος, συμπληρώνοντας το έντυπο Πρότασης, υποβάλλει την αίτηση του προς την Μινέρβα Ασφαλιστική 
Εταιρεία Δημόσια Λτδ για ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Με αντάλλαγμα την πληρωμή του Ασφαλίστρου, 
όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για τα Εύλογα και Συνηθισμένα, 
απολύτως απαραίτητα και πραγματικά Έξοδα που ο Ασφαλισμένος θα υποστεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του 
παρόντος Ασφαλιστηρίου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μετά από Πάθηση ή Ανικανότητα, με βάση τα όρια 
παροχής των ωφελημάτων που αναφέρονται στον Πίνακα, αφού ικανοποιηθεί ότι αυτά έχουν καταστεί πληρωτέα, 
τηρουμένων των όρων, εξαιρέσεων, ορισμών και προϋποθέσεων που περιέχονται στο έγγραφο αυτό.

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά να ισχύει νοουμένου ότι η Πρόταση έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία και η πρώτη δόση 
του Ασφαλίστρου έχει εξοφληθεί.

Νοείται ότι η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει την Πρόταση για να εκτιμήσει  τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ώστε να 
αποφασιστεί αν θα πρέπει να επιβληθούν Ειδικοί Όροι στη Σύμβαση του. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί ή να αποδεχθεί 
οποιοδήποτε άτομο είτε σαν Συμβαλλόμενο είτε σαν Ασφαλισμένο. 

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Μιχάλης Μυλωνάς
Εκτελεστικός Σύμβουλος
Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος
(Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εργασιών)

Ο Συμβαλλόμενος αποδέχεται ότι το παρόν Ασφαλιστήριο αποτελεί αποκλειστικό προϊόν της Εταιρείας, δηλώνει ότι έλαβε τη 
δέουσα νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή πριν υπογράψει την Πρόταση και/ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά 
το Ασφαλιστήριο και δεσμεύεται ότι δεν θα κοινοποιεί ή διαθέτει το περιεχόμενο του προς οποιουσδήποτε τρίτους, 
αναγνωρίζοντας την εμπιστευτικότητα που έχει το έγγραφο αυτό και που αποτελεί πνευματικό και περιουσιακό στοιχείο της 
Εταιρείας και/ή του Συμβαλλόμενου. 
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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Δικαίωμα ένταξης στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να έχει οποιοδήποτε άτομο: 

(α) έχει τη μόνιμη κατοικία του στη Κύπρο και διαμένει στη Κύπρο τουλάχιστον εννέα (9) μήνες το χρόνο. 
(β)  είναι εξαρτώμενο του Συμβαλλόμενου/Ασφαλισμένου.
(γ)  έχει ηλικία μέχρι εξήντα πέντε (65) ετών.  

Εξαρτώμενοι, για τους οποίους μπορεί να υποβληθεί αίτηση προς ασφάλιση είναι:

(α) ο/η σύζυγος ή σύντροφος του Συμβαλλόμενου/Ασφαλισμένου. 
(β) Τα ανύπαντρα παιδιά του Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου από τριών (3)  μηνών και που δεν έχουν υπερβεί το 
δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους ή το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους αν είναι στρατιώτες ή 
φοιτούν σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο. Αφαιρούνται αυτόματα από το Ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο μόλις συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους.

Οι εξαρτώμενοι που αφαιρούνται λόγω ηλικίας, έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν με νέο Ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο. Αν η ασφάλιση τους γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία αφαίρεσής τους, τότε δε θα 
γίνεται έλεγχος της ασφαλισιμότητας τους.

Αν ο Συμβαλλόμενος είναι εταιρεία, τότε δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και οι 
εξαρτώμενοι τους, νοουμένου ότι πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις.

2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(α) Ο Συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία γραπτώς στη περίπτωση αλλαγής της 
διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας, του επαγγέλματος ή της ιδιότητας τόσο του ιδίου όσο και των Ασφαλισμένων 
προσώπων.  

(β) Οποιαδήποτε ειδοποίηση για οποιοδήποτε γεγονός που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Ασφαλιστήριο θα 
θεωρείται έγκυρη μόνο αν γίνεται γραπτώς προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.

Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους και διατάξεις του Ασφαλιστηρίου θα είναι έγκυρη και θα δεσμεύει 
την Εταιρεία μόνο αν γίνει γραπτώς και έχει υπογραφεί από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή το 
Διευθυντή Αξιολόγησης Κινδύνου του Κλάδου Ατυχημάτων και Υγείας της Εταιρείας. 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

α) Υπολογισμός Ασφαλίστρου 

Στην ημερομηνία εγγραφής και σε κάθε ημερομηνία ανανέωσης, το Ασφάλιστρο θα υπολογίζεται με βάση:

(i)  τον ισχύοντα πίνακα Ασφαλίστρων, ο οποίος τροποποιείται με βάση τον ιατρικό πληθωρισμό, τις νέες ιατρικές 
μεθόδους θεραπείας, την αύξηση νοσηρότητας κ.α. 

(ii) την εκάστοτε ηλικία των Ασφαλισμένων προσώπων

(iii) τη συχνότητα πληρωμής του Ασφαλίστρου

(iv) οποιουσδήποτε Ειδικούς Όρους.

β) Πληρωμή Ασφαλίστρου

Το Ασφάλιστρο και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του καθορίζονται στον Πίνακα. 

Στη περίπτωση που η Εταιρεία έχει εισπράξει προκαταβολή Ασφαλίστρου πριν την έκδοση του Ασφαλιστηρίου, η 
είσπραξη αυτή δεν συνιστά αποδοχή της υποβληθείσας Πρότασης ασφάλισης.  Η Εταιρεία θα επιστρέψει στο 
Συμβαλλόμενο το ποσό της προκαταβολής του Ασφαλίστρου σε περίπτωση που απορρίψει την Πρόταση προς 
ασφάλιση ή σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος εξασκήσει το Δικαίωμα Υπαναχώρησης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ



Σε περίπτωση που το Ασφαλιστήριο παύσει να ισχύει, για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τους όρους του 
Ασφαλιστηρίου, οποιαδήποτε ασφάλιστρα έχουν εισπραχθεί μετά τη λήξη του θα επιστρέφονται στο 
Συμβαλλόμενο, χωρίς η Εταιρεία να έχει ευθύνη πληρωμής απαίτησης σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο.

γ) Περίοδος Χάριτος

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρωθεί το οφειλόμενο Ασφάλιστρο κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στο 
Πίνακα, δίνεται μια περίοδος 30 (τριάντα) ημερών που ακολουθούν την ημερομηνία οφειλής του Ασφαλίστρου 
κατά την οποία θα μπορεί το Ασφάλιστρο να εξοφληθεί.  Αυτή η περίοδος 30 (τριάντα) ημερών ονομάζεται 
Περίοδος Χάριτος. Μετά τη λήξη της Περιόδου Χάριτος και αν το οφειλόμενο Ασφάλιστρο δεν πληρωθεί, το 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο τερματίζεται αυτόματα χωρίς ειδοποίηση προς τον Συμβαλλόμενο.  Νοείται ότι η 
Περίοδος Χάριτος δεν ισχύει κατά τις 30 μέρες που προηγούνται της Ανανέωσης. 

4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Το Ασφαλιστήριο μπορεί να ανανεωθεί:

(α) Με αυτόματη ανανέωση

Πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου και νοουμένου ότι δεν οφείλεται Ασφάλιστρο, η Εταιρεία θα αποστείλει στον 
Συμβαλλόμενο το πιστοποιητικό ανανέωσης της ασφάλισης πάνω στο οποίο θα αναγράφεται το Ασφάλιστρο 
που θα ισχύει για την επόμενη Ασφαλιστική Περίοδο καθώς και η ημερομηνία πληρωμής του ανάλογα με τη 
συχνότητα πληρωμής. 

 

(β) Με τροποποίηση όρων

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα στη λήξη του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να τροποποιήσει τους όρους, ωφελήματα 
ή/και τα όρια των καλύψεων για το σύνολο των Ασφαλισμένων του Ασφαλιστηρίου και/ή του προγράμματος 
αλλά σε καμία περίπτωση για τον κάθε Ασφαλισμένο ξεχωριστά.

Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία αποστέλλοντας στον Συμβαλλόμενο το πιστοποιητικό ανανέωσης τον 
ενημερώνει ταυτόχρονα και για τους νέους όρους, ωφελήματα  ή/και τα νέα όρια των καλύψεων.

Αναφορικά με το (α) και (β) πιο πάνω, νοείται ότι:

- Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Συμβαλλόμενος έχει αποδεχτεί την ανανέωση αν αυτός πληρώσει το νέο Ασφάλιστρο 
κατά την ημερομηνία οφειλής του. 

-Αν ο Συμβαλλόμενος δεν πληρώσει το νέο Ασφάλιστρο κατά την ημερομηνία οφειλής του, τότε το Ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο λήγει αυτόματα. Νοείται επίσης ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η Περίοδος Χάριτος. 

5. ΑΚΥΡΩΣΗ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται με τους πιο κάτω τρόπους:

(α) Από το Συμβαλλόμενο:

(i)  Αν ο Συμβαλλόμενος δεν είναι ικανοποιημένος με τους όρους ή τα ωφελήματα του Ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, και νοουμένου ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση, έχει το Δικαίωμα 
Υπαναχώρησης.  Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ζητήσει την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσα 
σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία έναρξης του με συστημένη επιστολή προς την Εταιρεία επιστρέφοντας 
το.  Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται από την ημερομηνία έναρξης του και το Ασφάλιστρο το οποίο έχει 
πληρωθεί επιστρέφεται. 

(ii) Μετά την πάροδο των 15 ημερών, ο Συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το Ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, 
παρακρατώντας ένα ποσό για τα λειτουργικά της έξοδα.
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ΜΕΡΟΣ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

(β) Από την Εταιρεία:

(i)  Αν κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο Συμβαλλόμενος ή ο Ασφαλισμένος προβεί σε ψευδή 
δήλωση ή από δόλο δεν δηλώσει κάθε στοιχείο ή γεγονός που γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει και είναι 
σημαντικό για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου από την Εταιρεία τότε η Εταιρεία θα ενημερώσει το 
Συμβαλλόμενο γραπτώς γνωστοποιώντας του την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου από την 
ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Ασφάλισης. Κατά την ημερομηνία ακύρωσης, η Εταιρεία επιστρέφει τα 
ασφάλιστρα, παρακρατώντας ένα ποσό για τα λειτουργικά της έξοδα. 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει στηριχθεί στα πιο πάνω και έχει προβεί σε καταβολή αποζημίωσης, τότε ο 
Συμβαλλόμενος θα πρέπει να επιστρέψει στην Εταιρεία οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβληθεί.

(ii)  Αν ο Ασφαλισμένος προβεί σε οποιεσδήποτε δόλιες, παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις και/ή ενέργειες 
σχετικά με απαίτηση του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του  Ασφαλιστηρίου με γραπτή ενημέρωση 
προς το Συμβαλλόμενο.  Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει στηριχθεί στα πιο πάνω και έχει προβεί σε καταβολή 
αποζημίωσης, τότε ο Συμβαλλόμενος θα πρέπει να επιστρέψει στην Εταιρεία οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβληθεί 
και οποιαδήποτε ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί θα κατακρατούνται.

(iii)  Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο τερματίζεται αυτόματα αν ο Συμβαλλόμενος ή τα ασφαλισμένα πρόσωπα 
πάψουν να διαμένουν στη Κύπρο για τουλάχιστον εννέα (9) μήνες ετησίως. 

(α) Το Ασφαλιστήριο τερματίζεται αυτόματα κατά την ημερομηνία ανανέωσης που προηγείται των 75ων     
γενεθλίων του Ασφαλισμένου,

(β) Στην περίπτωση που η κάλυψη Ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία ανανέωσης που προηγείται των 
75ων γενεθλίων του Ασφαλισμένου ήταν σε ισχύ για είκοσι πέντε (25) συνεχόμενα ασφαλιστικά έτη, τότε η 
κάλυψη του δεν τερματίζεται.

(v)  Το συμβόλαιο ακυρώνεται σε περίπτωση Τερματισμού του Προϊόντος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
σταματήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα  για όλους τους Ασφαλισμένους, αλλά σε καμία περίπτωση για τον 
κάθε Ασφαλισμένο ξεχωριστά, ενημερώνοντας το Συμβαλλόμενο 30 μέρες πριν τη λήξη του Ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου του. Σε αυτή τη περίπτωση και αν η Εταιρεία εκείνη τη χρονική στιγμή διαθέτει παρόμοιο πρόγραμμα, 
είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει σχετικά το Συμβαλλόμενο. Ο Συμβαλλόμενος, θα πρέπει μέσα σε τριάντα (30) 
μέρες από την ημερομηνία της ενημέρωσης του να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία γραπτώς την επιθυμία του ως 
προς τη συνέχιση της κάλυψης με το νέο πρόγραμμα χωρίς έλεγχο της ασφαλισιμότητας.

Σημείωση:
Αναφορικά με το (β) (i) και (β) (ii) πιο πάνω, σε περίπτωση ομαδικής ασφάλισης, θα αφαιρείται από το 
Ασφαλιστήριο ο Ασφαλισμένος καθώς επίσης και όλα τα εξαρτώμενα πρόσωπα του. Επίσης, στη περίπτωση 
ομαδικής ασφάλισης, η παράγραφος (β) (iv) πιο πάνω δεν ισχύει.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ο Συμβαλλόμενος μπορεί με γραπτή του δήλωση να ζητήσει: 

(α) Διαγραφή ή/και προσθήκη Ασφαλισμένων ατόμων: Στην περίπτωση ατομικής ασφάλισης για προσθήκη 
Ασφαλισμένων προσώπων η κάλυψη θα ξεκινά στην ανανέωση του Ασφαλιστηρίου. Τόσο στην ατομική, όσο 
και στη ομαδική ασφάλιση, τα εξαρτώμενα νεογέννητα τέκνα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους 3 μήνες από την 
ημερομηνία γέννησης τους.  

(β) Αλλαγή στη συχνότητα πληρωμής του Ασφαλίστρου.

(γ) Προσθήκη ή Αφαίρεση της Εξωνοσοκομειακής Κάλυψης: Στη περίπτωση προσθήκης της Εξωνοσοκομειακής 
Κάλυψης, η κάλυψη θα ξεκινά στην ανανέωση του Ασφαλιστηρίου. 

(δ) Αύξηση ή μείωση του Ετήσιου Αφαιρετέου Ποσού: Ο Συμβαλλόμενος μπορεί με γραπτή του δήλωση να 
ζητήσει την αύξηση ή μείωση του Ετήσιου Αφαιρετέου Ποσού μόνο στην ανανέωση του Ασφαλιστηρίου.  Στη 
περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει ζητήσει γραπτώς τη μείωση του Ετήσιου Αφαιρετέου Ποσού, το Αφαιρετέο 
Ποσό που θα ισχύει για όλες τις προϋπάρχουσες παθήσεις οι οποίες συνέβησαν προγενέστερα της αλλαγής 
αυτής, καθώς και για όσες προέρχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από αυτές ή είναι συνεπακόλουθα τους, θα είναι 
αυτό που ίσχυε κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους κατά το οποίο συνέβησαν.

6
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ΜΕΡΟΣ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

(ε) Αύξηση ή μείωση του Ποσοστού Συνασφάλισης:  Ο Συμβαλλόμενος μπορεί με γραπτή του δήλωση να ζητήσει 
την αύξηση,  μείωση ή αφαίρεση του Ποσοστού Συνασφάλισης μόνο στην ανανέωση του Ασφαλιστηρίου.  Στη 
περίπτωση που ο Ασφαλισμένος έχει ζητήσει γραπτώς τη μείωση ή αφαίρεση του Ποσοστού Συνασφάλισης, το 
ποσοστό Συνασφάλισης που θα ισχύει για όλες τις προϋπάρχουσες παθήσεις οι οποίες συνέβησαν 
προγενέστερα της αλλαγής αυτής, καθώς και για όσες προέρχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από αυτές ή είναι 
συνεπακόλουθα τους, θα είναι αυτό που ίσχυε κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους κατά το οποίο 
συνέβησαν.  

Σημείωση:

Νοείται ότι όλες οι αλλαγές για τις οποίες θα κάνει γραπτή αίτηση  ο Συμβαλλόμενος, θα ισχύσουν μόνο όταν 
γίνουν αποδεκτές από την Εταιρεία και εκδοθεί για αυτές η σχετική πρόσθετη πράξη η οποία και θα αποτελεί μέρος 
του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

α) Υποκατάσταση 

Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, κατά τη διάρκεια της ισχύος του Ασφαλιστηρίου που 
αφορά αποζημίωση για περιστατικό για το οποίο ευθύνεται τρίτο πρόσωπο, τότε η Εταιρεία υποκαθιστά το 
Συμβαλλόμενο ή τον Ασφαλισμένο στις αξιώσεις τους έναντι του τρίτου προσώπου για ανάκτηση μέχρι του 
ποσού που έχει καταβληθεί.  

β) Ανάκτηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάκτησης για οποιαδήποτε πληρωμή κατόπιν απαίτησης αν ο Ασφαλισμένος 
δικαιούται αποζημίωσης για τα ίδια έξοδα από τρίτους. 

γ) Συνεισφορά

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δικαιούται κάλυψη για τα ίδια έξοδα από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο 
που βρίσκεται σε ισχύ, τότε η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από τις άλλες εταιρείες να αναλάβουν αναλογικά το 
μερίδιο του κόστους της πληρωμής για αποζημίωση. 

Σημείωση:

Νοείται ότι και στις τρεις περιπτώσεις, στην προσπάθεια της Εταιρείας για να ασκήσει το δικαίωμα ανάκτησης ο 
Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να παράσχουν στην Εταιρεία κάθε δυνατή βοήθεια που 
λογικά να ζητηθεί από αυτόν.

8. ΝΟΜΙΣΜΑ
Όλες οι συναλλαγές σχετικές με το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, γίνονται στο επίσημο νόμισμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

9. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν εκχωρείται.

10. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Όλες οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συνεπεία ή σε σχέση με το Ασφαλιστήριο 
αυτό παραπέμπονται για απόφαση από ένα Διαιτητή που διορίζεται γραπτώς από τα διαφωνούντα μέρη, ή σε 
περίπτωση που τα δύο Μέρη δεν συμφωνούν στον ένα Διαιτητή, για απόφαση από δύο Διαιτητές, ο καθένας 
από τους οποίους διορίζεται γραπτώς από το κάθε μέρος μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα αφότου οποιοδήποτε 
από τα δύο μέρη ζήτησε τούτο γραπτώς, ή σε περίπτωση που οι Διαιτητές δεν συμφωνούν, για απόφαση από 
Επιδιαιτητή, που διορίζεται γραπτώς από τους Διαιτητές πριν από την έναρξη της παραπομπής. 
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Ο Επιδιαιτητής παρακάθεται μαζί με τους Διαιτητές και προεδρεύει των συνεδριάσεων, η δε έκδοση Διαιτητικής 
Απόφασης συνιστά προϋπόθεση για οποιοδήποτε δικαίωμα αγωγής κατά της Εταιρείας. 

Αν η Εταιρεία αρνηθεί ευθύνη όσον αφορά οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού και τέτοια 
απαίτηση δεν έχει παραπεμφθεί σε Διαιτησία δυνάμει των προνοιών που διαλαμβάνονται στον όρο αυτό μέσα σε 
ενενήντα (90) μέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης άρνησης ευθύνης, η απαίτηση θεωρείται για 
οποιοδήποτε σκοπό ότι έχει εγκαταλειφθεί και δεν είναι πληρωτέα δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού. 

11. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Το παρόν Ασφαλιστήριο αυτό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Αποκλειστική δικαιοδοσία για επίλυση των διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με το παρόν 
Ασφαλιστήριο θα έχουν τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

12. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Το Ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελληνική Γλώσσα με μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, για σκοπούς 
ενημέρωσης εκείνων των ασφαλισμένων που δεν γνωρίζουν Ελληνικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς 
μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου, το Ελληνικό κείμενο έχει νομική ισχύ και υπερισχύει του αγγλικού.
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ΜΕΡΟΣ 4
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ

Όλα τα πιο κάτω ισχύουν για όλες ανεξαίρετα τις περιπτώσεις απαιτήσεων και ανεξάρτητα από το αν αυτές 
εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στο Ετήσιο Αφαιρετέο Ποσό.

1. Σε περίπτωση Προγραμματισμένης Νοσηλείας, ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος να ενημερώσει 
τηλεφωνικά ή γραπτώς την Εταιρεία  πριν την εισαγωγή του στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα τουλάχιστον μία (1) 
εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη εισαγωγή. 

2. Σε περίπτωση Επείγουσας Νοσηλείας στη Κύπρο, ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος να ενημερώσει 
τηλεφωνικά ή γραπτώς την Εταιρεία αμέσως μετά την εισαγωγή του στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα και οπωσδήποτε 
πριν από την έξοδο του από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα. 

- Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, και αφού η Εταιρεία έχει επιβεβαιώσει τη κάλυψη της Νοσηλείας, η υποβολή 
των σχετικών εγγράφων (Έντυπο Απαίτησης συνοδευόμενο από όλες τις ιατρικές ή άλλες σχετικές εκθέσεις, όλα 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί, καθώς και τα πρωτότυπα τιμολόγια) γίνεται από το 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα στην Εταιρεία.  Η αποζημίωση γίνεται από την Εταιρεία απευθείας στα εκάστοτε Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα.

-Στη περίπτωση που ο Ασφαλισμένος για οποιοδήποτε λόγο πληρώσει ο ίδιος για τα έξοδα νοσηλείας του, τότε, 
θα πρέπει μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έξοδο του από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, να υποβάλει ορθά και 
πλήρως συμπληρωμένο το Έντυπο Απαίτησης και να το παραδώσει στην Εταιρεία συνοδευόμενο από όλες τις 
ιατρικές ή άλλες σχετικές εκθέσεις, όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί, καθώς και τα 
πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής. 

3. Σε περίπτωση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, θα πρέπει να υποβληθεί ορθά και πλήρως συμπληρωμένο το 
Έντυπο Απαίτησης στην Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την αρχική ημερομηνία της περίθαλψης, 
συνοδευόμενο από όλες τις ιατρικές ή άλλες σχετικές εκθέσεις, όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες 
έχει ο Ασφαλισμένος υποβληθεί, καθώς και τα πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής.  

4. Σε περίπτωση Επείγοντος Περιστατικού Σε Ταξίδι, θα πρέπει η συμβεβλημένη Εταιρεία ιατρικής βοήθειας 
εξωτερικού να ειδοποιηθεί άμεσα και το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος 
ή της αιφνίδιας ασθένειας.  Στη περίπτωση που τέτοιο γεγονός απαιτεί μεταφορά και τα οποιαδήποτε έξοδα 
μεταφοράς πληρωθούν από άλλους χωρίς τη προηγούμενη έγκριση της συμβεβλημένης Εταιρείας ιατρικής 
βοήθειας, τέτοια έξοδα δεν θα αποζημιωθούν. 

5. Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα: 

(α) να ζητήσει από τον Ασφαλισμένο ή και τον Συμβαλλόμενο  να υποβάλει οποιαδήποτε άλλα έντυπα ή εκθέσεις 
ή αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την απαίτηση την οποία κάνει, με δικά του έξοδα.  Σε περίπτωση άρνησης του 
Συμβαλλομένου/Ασφαλισμένου να το πράξει, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει 
οποιοδήποτε ωφέλημα σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό για τη συγκεκριμένη ανικανότητα.

(β) να ζητήσει από τον Ασφαλισμένο, σε σχέση με την απαίτηση την οποία κάνει, να υποβληθεί με δικά της έξοδα 
σε ιατρικές εξετάσεις από γιατρούς που ορίζονται από αυτή. Αν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να υποβληθεί σε τέτοια 
εξέταση ή αν η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει την ευκαιρία να προβεί σε τέτοια εξέταση, η Εταιρεία 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε ωφέλημα σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αυτό για 
τη συγκεκριμένη ανικανότητα.

(γ) να διενεργεί επιτόπιες επισκέψεις κατά την διάρκεια της νοσηλείας και να επικοινωνεί με τους γιατρούς που 
παρείχαν περίθαλψη ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ιατρικά σχετιζόμενο με την εκάστοτε απαίτηση προς αποζημίωση. 
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6. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόχρεα:

(α) να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή αν οποιεσδήποτε από τις αναφορές ή στοιχεία που ο Ασφαλισμένος 
έχει δώσει στην Εταιρεία για την απόδειξη της απαίτησης δεν είναι ορθά, έστω και αν για την μη ορθότητα των 
στοιχείων δεν φέρει καμία ευθύνη ο Ασφαλισμένος.

(β) να κάνει αποδεκτή προς εξέταση οποιαδήποτε απαίτηση δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
υποβολής απαίτησης ή υποβληθεί ληξιπρόθεσμα, εκτός αν δεν ήταν λογικά δυνατό να υποβληθεί και 
υποβλήθηκε μόλις αυτό ήταν λογικά δυνατό, κάτι το οποίο επαφίεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της 
Εταιρείας. 

(γ) να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή τόκων, φόρων ή εξόδων.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Η Εταιρεία δεν θα καταβάλει, ούτε θα κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ωφέλημα από Πάθηση/Ανικανότητα που 
έχει προέλθει άμεσα ή έμμεσα ή μερικώς από τα πιο κάτω γεγονότα, συνθήκες, περιπτώσεις,  ή καταστάσεις:

1. Νοσηλεία που προέκυψε σαν άμεση ή έμμεση συνέπεια σεισμού, πυρηνικής, βιολογικής ή χημικής μόλυνσης 
ή οποιουδήποτε παρόμοιου γεγονότος, πολέμου είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι, απεργίας, στάσης, οχλαγωγίας, 
επίταξης, πολιτικής αναταραχής, οποιασδήποτε πολεμικής ή τρομοκρατικής ενέργειας, εκτέλεσης στρατιωτικής 
θητείας ή υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις, στην εθνική φρουρά, στην πυροσβεστική και αστυνομική υπηρεσία, 
εξέγερσης, ανταρσίας, επανάστασης, σύγκρουσης στρατιωτικών δυνάμεων χωρών ή διεθνών οργανώσεων ή 
οποιουδήποτε συνδυασμού των πιο πάνω. 

2. Αεροπορικά ατυχήματα εκτός αν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρείας που 
λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί κανονικά δρομολόγια ή ειδικά ναυλωμένα δρομολόγια (charter).

3. Εκ γενετής ανωμαλίες και/ή ασθένειες, δυσπλασίες κατά την ανάπτυξη σε παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοχτώ (18) 
ετών, ανεξάρτητα από το χρόνο εμφάνισης των σχετικών συμπτωμάτων.

4. Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή ανικανότητες, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης τους, καθώς και 
οι οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις ως προς την κατάδειξη τους.  Θεραπεία και εξετάσεις που αφορούν τον 
ιό HIV και το  AIDS και κάθε ασθένεια ή κατάσταση που συνδέεται με τον ιό HIV και το AIDS.
 
5. Λοιμώδεις ή Μεταδοτικές Ασθένειες 

i) Η ασφάλιση δεν καλύπτει απαιτήσεις που προκύπτουν ή προκαλούνται από μολυσματική ή μεταδοτική 
ασθένεια η οποία έχει κηρυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Διεθνής Κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης για τη Δημόσια Υγεία.  

ii) Η εξαίρεση αυτή ισχύει για απαιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία οποιασδήποτε δήλωσης , 
εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες έχει γίνει σχετική διάγνωση από εξειδικευμένο ιατρό πριν από την ημερομηνία 
οποιασδήποτε τέτοιας δήλωσης.  

iii)  Αυτή η εξαίρεση θα συνεχίσει να ισχύει έως ότου ο ΠΟΥ ακυρώσει ή αποσύρει οποιαδήποτε σχετική  Διεθνή 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για τη Δημόσια Υγεία.  

iv)  Λοιμώδης ή μεταδοτική ασθένεια σημαίνει οποιαδήποτε ασθένεια ικανή να μεταδοθεί από μολυσμένο άτομο, 
ζώο ή οποιοδήποτε άλλο είδος σε άλλο άτομο ή ζώο με οποιοδήποτε τρόπο. 

6. Σωματικές βλάβες ή ασθένειες που αυτοπροκαλούνται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, μερικά ή ολικά σε 
απόπειρα αυτοκτονίας, εκούσιο αυτοτραυματισμό, κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών, κατάχρηση ή 
εξάρτηση ή εθισμό σε φάρμακα, ναρκωτικές ή παραισθησιογόνες ουσίες, σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια 
του Συμβαλλόμενου και/ή Ασφαλισμένου, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου.

7. Περίθαλψη που προέρχεται από σκόπιμη παραμέληση της υγείας από άρνηση του Ασφαλισμένου να ζητήσει 
ή να ακολουθήσει ιατρική συμβουλή ή θεραπεία, ή από την εξαγωγή του από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση Γιατρού. 

8. Περίθαλψη η οποία έχει ληφθεί μετά από αίτημα του Ασφαλισμένου. 

9. Φάρμακα ή επίδεσμοι, ιατρικά εφόδια ή αναλώσιμα που έχουν δοθεί στον Ασφαλισμένο από το Νοσοκομείο 
ως συνέχεια της θεραπείας του εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.  

10. Διανοητικές/ψυχικές ασθένειες ή διαταραχές, νοητικές/νευροαναπτυξιακές παθήσεις, νευρικές/νευροφυτικές 
διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, βουλιμία, νευρική ανορεξία, νευρώσεις, ψυχιατρική εξέταση/θεραπεία ή φροντίδα, 
προβλήματα εκμάθησης ή συμπεριφοράς ή ανάπτυξης, εργοθεραπεία και έξοδα λογοθεραπείας. 
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11. Θεραπευτική ανάπαυση, φροντίδα σε σανατόρια, θεραπεία ανάρρωσης, θεραπεία αναζωογόνησης, 
απομόνωση, αιμοκάθαρση, γηριατρική θεραπεία ή φροντίδα.

12. Εξέταση ή αγωγή ρουτίνας, προληπτικές εξετάσεις που γίνονται για πληροφοριακούς λόγους και όχι για τη 
διάγνωση ή τη θεραπεία ιατρικής κατάστασης, συστηματικές ιατρικές εξετάσεις, γενικές εξετάσεις (check-ups) ή 
εξετάσεις που δεν σχετίζονται με θεραπεία.

13. Ιατρική περίθαλψη ή θεραπεία για χρόνιες παθήσεις εκτός της περίπτωσης επείγοντος περιστατικού που είναι 
συνεπακόλουθο χρόνιας πάθησης που χρήζει νοσηλείας.  

14. Αισθητική ή πλαστική χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία. Καλύπτονται οι περιπτώσεις που η θεραπεία 
καθιστά αναγκαία τη νοσηλεία του Ασφαλισμένου και είναι απαραίτητη σαν αποτέλεσμα ατυχήματος για το 
οποίο ο Ασφαλισμένος καλύφθηκε από το παρόν Ασφαλιστήριο ως Εσωτερικός Ασθενής και για την οποία η 
Εταιρεία έχει δώσει τη γραπτή έγκριση της πριν από την έξοδο του  Ασφαλισμένου από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.  
Καλύπτεται επίσης η πλαστική στήθους μετά από μαστεκτομή λόγω καρκίνου του μαστού που καλύφθηκε κάτω 
από το Ασφαλιστήριο. 

15. Η προληπτική μαστεκτομή και η σχετική αποκατάσταση εκτός και αν υπάρχει καρκίνος στον ένα μαστό που 
καλύφθηκε κάτω από το Ασφαλιστήριο και που έχει θετικά αποτελέσματα τεστ γονιδίων BRCA1 και BRCA2 ή αν ο 
καρκίνος στο μαστό που πάσχει, έχει διαγνωστεί ως λοβιακό καρκίνωμα (in situ), και αφού έχουν περάσει 2 (δύο) 
συνεχόμενα ασφαλιστικά έτη από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

16. Οδοντικές παθήσεις, οδοντιατρική εξέταση ή χειρουργική επέμβαση, νοσηλεία ή    φροντίδα οποιασδήποτε 
μορφής (συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα). Καλύπτονται οι περιπτώσεις που 
η θεραπεία καθίσταται αναγκαία σαν αποτέλεσμα ατυχήματος, σε υγιή φυσικά δόντια για το οποίο ο 
Ασφαλισμένος καλύφθηκε από το παρόν Ασφαλιστήριο ως Εσωτερικός Ασθενής και για την οποία η Εταιρεία 
έχει δώσει τη γραπτή έγκριση της πριν την έξοδο του  Ασφαλισμένου από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.  

17. Διαθλαστικές παθήσεις ή ανωμαλίες των οφθαλμών ή της ακουστικής οξύτητας, ανεξάρτητα αν αυτά 
προήλθαν από ατύχημα ή όχι, και η παροχή ή εφαρμογή οπτικών ή ακουστικών μέσων.  

18. Το κόστος των μοσχευμάτων, ιατρικά βοηθήματα, τεχνητά μέλη και συσκευές.

19. Χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση ρινικού οστού ή διαφράγματος εκτός αν είναι απαραίτητη λόγω 
ατυχήματος το οποίο καλύφθηκε από το παρόν Ασφαλιστήριο, ή λόγω διαταραχής λειτουργικής ρινικής 
αναπνοής. 

20. Εμβολιασμούς, αλλεργίες ή αλλεργικές καταστάσεις ή ανωμαλίες, δερματολογικές παθήσεις και θεραπείες.

21. Περίθαλψη γονιδιακής θεραπείας και/ή πειραματικής θεραπείας.

22. Παθήσεις μηνίσκου, τενόντων και συνδέσμων του γόνατος, κάθε φύσης κήλη συμπεριλαμβανομένης και της 
κήλης του μεσοσπονδύλιου δίσκου (δισκοπάθεια),  περιεδρικό συρίγγιο, ραγάδες πρωκτού και αιμορροΐδες, 
αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις, παθήσεις αυτιών που χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης, 
γυναικολογικές παθήσεις, παθήσεις εσωτερικών και εξωτερικών γεννητικών οργάνων, ασθένειες του μυοσκελετικού 
συστήματος, όλων των μορφών λιθιάσεις, παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα, όλων των μορφών κύστες, 
καταρράκτη, διαβήτη, παθήσεις προστάτη, εκτός και αν έχει περάσει 1 (ένα) συνεχόμενο ασφαλιστικό έτος από 
την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά το οποίο δεν χρειάστηκε ιατρική συμβουλή ή 
θεραπεία.

23. Περίθαλψη ή οποιαδήποτε θεραπεία που έχει σχέση με κιρσούς, ευρειαγγείες ή φλεβίτιδα.

12



12

ΜΕΡΟΣ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

24. Οποιαδήποτε προϋπάρχουσα πάθηση ή ανικανότητα ή διαταραχή της υγείας που προέρχεται από 
προϋπάρχουσα πάθηση ή ανικανότητα γνωστή στον Ασφαλισμένο ή/και στον Συμβαλλόμενο, ή που λογικά θα 
έπρεπε να είναι γνωστή στον Ασφαλισμένο ή/και στον Συμβαλλόμενο εκτός αν έχουν δηλωθεί και έχουν γίνει 
αποδεκτές γραπτώς από την Εταιρεία με ή χωρίς Ειδικούς Όρους ή απαίτηση για οποιαδήποτε ανικανότητα ή 
ιατρική κατάσταση που έχει συμβεί ή εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου που το Ασφαλιστήριο 
αυτό δεν ίσχυε. 

25. Υπνο-απνοϊκό σύνδρομο, ανωμαλία ύπνου, ροχαλητό, (συμπεριλαμβανομένων των μελετών για τον ύπνο 
και συσκευών), παχυσαρκία, την οποιαδήποτε θεραπεία και εφόδια που σχετίζονται με τον έλεγχο βάρους. 

26. Έξοδα τοκετού (συμπεριλαμβανομένου του τοκετού με καισαρική τομή), ιατρικά επιβεβλημένη διακοπή της 
κύησης, αυτόματη αποβολή εμβρύου, εξωμήτρια κύηση, εκτός και αν έχουν περάσει 15 (δεκαπέντε) μήνες  από 
την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Μετά την παρέλευση 15 (δεκαπέντε) συνεχόμενων 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή την εκάστοτε ένταξη Ασφαλισμένου στο 
Ασφαλιστήριο, το ωφέλημα αυτό καλύπτεται εφόσον αναφέρεται στον Πίνακα ότι ισχύει με μέγιστο ποσό 
κάλυψης αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα.

27. Επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προληπτική εξέταση εμβρύου, απολίνωση σπερματικού πόρου 
(και επαναφορά), θεραπεία για τη στειρότητα,  γονιμοποίηση (συμπεριλαμβανομένης εξωσωματικής 
γονιμοποίησης), άλλες μορφές βοήθειας σύλληψης και οποιεσδήποτε σχετικές επεμβάσεις και διαδικασίες, 
αντισύλληψης, ανικανότητα ή σεξουαλική δυσλειτουργία, αλλαγή φύλου.

28. Νοσηλεία ή οποιασδήποτε μορφής θεραπεία που δεν έχει συστήσει ή διενεργήσει Γιατρός.

29. Νοσηλεία σαν αποτέλεσμα ασθένειας ή τραύματος, ατυχήματος ή ανικανότητας που οφείλεται σε αθλητική 
δραστηριότητα είτε οργανωμένη είτε όχι, ή σαν αποτέλεσμα επικίνδυνης δραστηριότητας.  Ενδεικτικά αλλά όχι 
αποκλειστικά αναφέρονται σαν επικίνδυνη δραστηριότητα η ορειβασία, αναρρίχηση βράχων, εξερεύνηση 
φρεάτων, υποβρύχιες καταδύσεις, πτήση με ανεμόπτερο ή αερόστατο, πτώση με αλεξίπτωτο, διαγωνισμοί 
ταχύτητας κλπ.  Οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα είναι η αθλητική δραστηριότητα που διεξάγεται από 
σωματεία, λέσχες κλπ.

30. Οποιοσδήποτε ειδικός περιορισμός ή εξαίρεση ανά Ασφαλισμένο που μπορεί να καθορίζεται στους όρους 
του Ασφαλιστηρίου ή στον Πίνακα ή σε οποιοδήποτε προσάρτημα του Ασφαλιστηρίου.

Σημείωση:
Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει των πιο πάνω παραγράφων, 
τότε το πρόσωπο που απαιτεί να καλυφθεί φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά του 
δεν προκλήθηκε ή δεν σχετιζόταν και/ή δεν συνέβαλε στην πρόκληση τους οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 
στις Γενικές Εξαιρέσεις. 
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ΜΕΡΟΣ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Όπου είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή, λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, 
όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο περιλαμβάνεται και το θηλυκό, οι δε ακόλουθες εκφράσεις έχουν, εκτός όπου 
διαφορετικά ορίζεται στο κείμενο, τις ακόλουθες έννοιες

Εταιρεία
Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ.

Συμβαλλόμενος 
Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που συνάπτει την ασφάλιση. Ο Συμβαλλόμενος έχει όλες 
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ασφάλιση αυτή.

Ασφαλισμένος
Είναι το πρόσωπο σχετικά με την υγεία του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση.

Ασφαλιστήριο 

Το παρόν έγγραφο, η Πρόταση, ο Πίνακας Ασφαλιστηρίου, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι Ειδικοί Όροι, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της ενιαίας συμφωνίας ασφάλισης και θα πρέπει να διαβάζονται και να 
ερμηνεύονται πάντα μαζί. 

Πρόταση (Πρόταση, Δήλωση και Αποδοχή)
Το έντυπο της Εταιρείας το οποίο συμπληρώνει ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος ή/και οι νόμιμοι 
Αντιπρόσωποι τους, για σκοπούς σύναψης ασφάλισης με την Εταιρεία, με το οποίο δίνει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες ώστε η Εταιρεία να μπορεί να αξιολογήσει αν θα προσφέρει ασφάλιση ή όχι και αν ναι, με ποιούς 
όρους και προϋποθέσεις και με ποιά αντιπαροχή. Η Πρόταση, Δήλωση και Αποδοχή του Ασφαλισμένου είναι 
αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου και αποτελούν τη βάση για τη σύναψη της ασφάλισης. 

Πίνακας Ασφαλιστηρίου (Πίνακας)
Έγγραφο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου και στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η 
παρεχόμενη κάλυψη, τα στοιχεία του Συμβαλλόμενου και/ή του Ασφαλισμένου, οποιαδήποτε εξαρτώμενα 
πρόσωπα, η Περίοδος Ασφάλισης, το Ασφάλιστρο, ο τρόπος αποπληρωμής του καθώς επίσης και οι Ειδικοί 
Όροι που ισχύουν.

Ειδικοί Όροι
Όροι οι οποίοι τροποποιούν την κάλυψη και ενσωματώνονται στο συμβόλαιο κατά τη σύναψη ή ανανέωση του. 

Πρόσθετες Πράξεις
Όροι οι οποίοι τροποποιούν το Ασφαλιστήριο.

Ασφάλιστρο 

Η αντιπαροχή για την κάλυψη που παρέχει το Ασφαλιστήριο της οποίας το ύψος και το χρονοδιάγραμμα 
πληρωμής καθορίζονται στον Πίνακα.

ΟΡΙΣΜΟΙ
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ 

ΚΟΙΝΟΚΤΉΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΩΝ complex

Γεωγραφική Περιοχή
Η κάλυψη παρέχεται παγκόσμια εκτός των ΗΠΑ, Καναδά, Ελβετίας και των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Στη περίπτωση 
Επείγουσας Νοσηλείας του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ταξιδιού του, η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει 
και τις πιο πάνω χώρες με ανώτατο όριο κάλυψης αυτό που αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών/Ωφελημάτων.

Περίοδος Ασφάλισης
Ετήσια διάρκεια με ημερομηνία έναρξης αυτή που αναγράφεται στον Πίνακα. 

Πάθηση/Ανικανότητα 
Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας, είτε από Ασθένεια είτε από Ατύχημα η οποία χρήζει θεραπείας. Όλες οι 
ασθένειες που συνυπάρχουν και οφείλονται στις ίδιες ή συναφείς αιτίες καθώς και όλες οι σωματικές βλάβες ή 
παθήσεις που οφείλονται στο ίδιο ατύχημα θεωρούνται μία Πάθηση/Ανικανότητα. 

Ασθένεια 
Κάθε διαταραχή της υγείας που οφείλεται αποκλειστικά σε παθολογικά αίτια.

Ατύχημα 
Ένα απρόβλεπτο, μη αναμενόμενο γεγονός, ένα γεγονός το οποίο δεν έχει προσχεδιαστεί και που οφείλεται σε 
αιτία εξωτερική, αιφνίδια, ορατή, βίαιη, τυχαία και που προκαλεί ορατή σωματική βλάβη. 

Χρόνιες Παθήσεις 
Oι παθήσεις που απαιτούν μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη θεραπεία, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται η 
πλήρης και οριστική αποκατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου.  

Προϋπάρχουσα Πάθηση  
Πάθηση/Ανικανότητα από την οποία ο Ασφαλισμένος ήδη έπασχε και για την οποία ο Συμβαλλόμενος και/ή ο 
Ασφαλισμένος όφειλαν να είχαν ενημερώσει την Εταιρεία κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου ή την οποιαδήποτε 
επαναφορά του, την ένταξη ή την επανένταξη των Ασφαλισμένων προσώπων ή την προσθήκη των 
εξωνοσοκομειακών ωφελημάτων ή αλλαγή στο Ετήσιο Αφαιρετέο Ποσό ή στο Ποσοστό Συνασφάλισης.

Αυτό συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε φυσική ανωμαλία ή διαταραχή της υγείας ή συμπτώματα είτε αντιμετωπίστηκαν 
με θεραπεία είτε όχι, καθώς και οποιαδήποτε προηγούμενη Πάθηση/Ανικανότητα που επανεμφανίζεται ή την 
οποία θα έπρεπε λογικά να γνωρίζει ο Συμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος έστω και αν δεν είχαν απευθυνθεί 
σε Γιατρό. 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόμιμα, αναλαμβάνει την περίθαλψη και 
θεραπεία ασθενών και τραυματιών διαθέτει οργανωμένες εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο τεχνικό και 
επιστημονικό εξοπλισμό για διαγνώσεις και χειρουργικές επεμβάσεις και παρέχει σε 24ωρη βάση υπηρεσίες από 
ένα μόνιμο επιτελείο ιατρών και διπλωματούχων νοσοκόμων. Δεν θεωρούνται Νοσηλευτικά Ιδρύματα τα 
ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης και κινησιοθεραπείας, τα εξωτερικά ιατρεία, τα αναρρωτήρια/κέντρα 
αποτοξίνωσης για ναρκομανείς/τοξικομανείς ή αλκοολικούς, οι ψυχιατρικές/νευρολογικές κλινικές, οι οίκοι 
ευγηρίας, τα αναπαυτήρια και φυσικοθεραπευτήρια, καθώς και κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή κέντρο στο οποίο 
ασκείται μη συμβατικά αποδεκτή θεραπεία όπως είναι ο βελονισμός, η γιόγκα, η ομοιοπαθητική, η οστεοπαθητική, 
η χειροπρακτική κλπ, έστω και αν αυτά είναι εγγεγραμμένα ως νοσηλευτικά ιδρύματα. 
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Νοσηλεία 

Η θεραπεία που παρέχεται εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος σε Εσωτερικό ή Ημερήσιο Ασθενή. Η εισαγωγή στο 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και η θεραπεία να μην μπορεί να δοθεί εκτός 
Νοσηλευτικού Ιδρύματος.  

Επείγουσα Νοσηλεία
Η θεραπεία που παρέχεται στον Ασφαλισμένο εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος και κρίνεται απόλυτα αναγκαία 
εξαιτίας απρόβλεπτης και απότομης πάθησης/ανικανότητας του που απαιτεί άμεση και εντός τριών (3) ημερών 
αντιμετώπιση και νοσηλεία.

Προγραμματισμένη Νοσηλεία
Η νοσηλεία η οποία προγραμματίζεται μετά από εντολή του θεράποντα ιατρού αφού γίνουν διαγνωστικές 
εξετάσεις  που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της θεραπείας που πρέπει να δοθεί σε Νοσηλευτικό ίδρυμα. Η εν 
λόγω νοσηλεία θα πρέπει να παρέχεται μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά τη διάγνωση της ασθένειας.

Ήμερήσιος Ασθενής 
Το άτομο στο οποίο παρέχεται περίθαλψη η οποία απαιτεί την εισαγωγή και παραμονή του σε Νοσηλευτικό 
ίδρυμα αλλά δεν απαιτεί διανυκτέρευση.

Εσωτερικός Ασθενής 
Το άτομο στο οποίο παρέχεται περίθαλψη η οποία απαιτεί την εισαγωγή και παραμονή του σε Νοσηλευτικό 
ίδρυμα κατά τη διάρκεια της νύκτας ή και περισσότερο. 

Εξωτερικός Ασθενής 
Το άτομο στο οποίο παρέχεται περίθαλψη η οποία δεν απαιτεί την περίθαλψη του σαν Ημερήσιος ή Εσωτερικός 
Ασθενής. 

Φάρμακα 
Μόνο εκείνα που παρέχονται με ιατρική συνταγή και είναι απαραίτητα για την αποθεραπεία της συγκεκριμένης 
ασθένειας ή ατυχήματος.  Όλα τα φυτικά, ομοιοπαθητικά, συμπληρώματα διατροφής ή σκευάσματα (βιταμίνες, 
πρωτεΐνες κλπ) δεν καλύπτονται. Στον όρο αυτό δεν υπάγονται και δεν καλύπτονται τα οποιαδήποτε ιατρικά 
εφόδια, έστω και αν για αυτά υπάρχει συνταγή/παραπεμπτικό από τον θεράποντα γιατρό. Ενδεικτικά αλλά όχι 
εξαντλητικά παραδείγματα είναι τα μοσχεύματα, τα τεχνητά μέλη, οι πατερίτσες, οι τύποι καλσόν, οι ορθοπεδικοί 
πάτοι, οι μηχανές ατμών και/ή χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων. 

Περίθαλψη πριν τη Νοσηλεία
Τα έξοδα που θα υποστεί ο ασθενής πριν την προγραμματισμένη νοσηλεία του. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται 
η Αμοιβή Γιατρού και οι Προ-εγχειρητικές Διαγνωστικές Εξετάσεις.   

Περίθαλψη κατά τη Νοσηλεία
Τα έξοδα που θα υποστεί ο ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του για Πάθηση/Ανικανότητα που καθιστά 
αναγκαία την παραμονή σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ημερήσιου ή Εσωτερικού ασθενή. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται 
οι χρεώσεις του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, χρεώσεις για Δωμάτιο & Διατροφή με μέγιστο όριο τη χρέωση 
μονόκλινου δωματίου, Αμοιβή Γιατρού και οι Διαγνωστικές Εξετάσεις σύμφωνα με τον Πίνακα.   
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Περίθαλψη μετά τη Νοσηλεία  
Τα έξοδα που γίνονται με παραπεμπτικό του θεράποντα γιατρού μετά από την έξοδο του ασθενή από το 
Νοσηλευτικό ίδρυμα. Τα έξοδα αυτά αφορούν Φυσιοθεραπεία, Φάρμακα και Διαγνωστικές Εξετάσεις  που έχουν 
άμεση σχέση με το λόγο για τον οποίο ο ασθενής έχει νοσηλευτεί (ως Εσωτερικός ή Ημερήσιος Ασθενής).  
Διευκρινίζεται ότι το ανώτατο όριο κάλυψης είναι αυτό που αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών/Ωφελημάτων και 
ισχύει για περίοδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εξόδου του ασθενούς από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Γιατρός 
Ο προσοντούχος εξασκών την ιατρική επιστήμη με άδεια του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου ή του ανάλογου 
Ιατρικού Συμβουλίου της εκάστοτε χώρας που εξασκεί το επάγγελμα και η ειδικότητα του έχει άμεση σχέση με την 
ιατρική κατάσταση του ασθενούς.

Αμοιβή Γιατρού
Αμοιβή Γιατρού για Περίθαλψη πριν τη Νοσηλεία είναι η αμοιβή γιατρού για γνωμάτευση και την θεραπεία που ο 
γιατρός έχει δώσει στον Ασφαλισμένο κατά την επίσκεψη του ως Εξωτερικός Ασθενής προγενέστερα 
Προγραμματισμένης ή Επείγουσας Νοσηλείας.

Αμοιβή Γιατρού για Περίθαλψη κατά τη Νοσηλεία είναι η αμοιβή του Χειρουργού, του Βοηθού Χειρουργού και του 
αναισθησιολόγου. Σε περιπτώσεις που δε διενεργείται χειρουργική επέμβαση τότε αμοιβή γιατρού είναι η πληρωμή 
ενός μόνο γιατρού εκτός και αν τεκμηριώνεται ιατρικά η ανάγκη παρακολούθησης και από άλλους γιατρούς.
Νοείται ότι η αμοιβή γιατρού που επισκέπτεται ο ασθενής για θεραπεία του ως Εξωτερικός Ασθενής δε καλύπτεται 
(εκτός εάν αναφέρεται στον Πίνακα). 

Διαγνωστικές Εξετάσεις 
Οι εξετάσεις που γίνονται κατόπιν παρουσίας συμπτωμάτων διαταραχής της υγείας, που συνάδουν με τη 
διερεύνηση των υπαρχόντων συμπτωμάτων, και κρίνονται απαραίτητες από το θεράποντα ιατρό ως προς  την 
τελική διάγνωση και περαιτέρω θεραπεία, και οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αποτελέσματα τους.  
Στην έννοια των Διαγνωστικών Εξετάσεων υπάγονται οι βιοχημικές εξετάσεις, ακτινολογικός έλεγχος, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, έλεγχος με μαγνητικό ή αξονικό τομογράφο κλπ.  Καλύπτονται όπως αυτές καθορίζονται 
στον Πίνακα, νοουμένου ότι το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται απαίτηση καλύπτεται κάτω από αυτό το 
Ασφαλιστήριο.  

Προ-εγχειρητικές Διαγνωστικές Εξετάσεις
Oι Διαγνωστικές Εξετάσεις που γίνονται μετά από την εντολή γιατρού, ως και τρείς (3) μήνες πριν τη 
προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση του Ασφαλισμένου, και που συνοδεύονται από τα αποτελέσματα 
τους, τα οποία και στοιχειοθετούν την ιατρική αναγκαιότητα της χειρουργικής επέμβασης και καλύπτονται με 
ανώτατο όριο αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα, νοουμένου ότι το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται 
απαίτηση καλύπτεται κάτω από το Ασφαλιστήριο. 

Διαγνωστικές Εξετάσεις Εξωτερικού Ασθενή
Oι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται μετά από την εντολή γιατρού και που συνοδεύονται από τα αποτελέσματα 
τους, τα οποία και στοιχειοθετούν την ιατρική αναγκαιότητα τους, έστω και αν δεν καταλήγουν σε χειρουργική 
επέμβαση και/ή θεραπεία.  Καλύπτεται ο ακτινολογικός έλεγχος και η εξέταση με αξονική ή μαγνητική τομογραφία 
και οι ενδοσκοπικές εξετάσεις νοουμένου ότι το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται απαίτηση καλύπτεται κάτω 
από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με ανώτατο όριο αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα. 

17



18

Χειρουργική επέμβαση Ήμερήσιου ή Εξωτερικού Ασθενή
Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τα έξοδα τα οποία γίνονται για χειρουργική επέμβαση η οποία καλύπτεται από το 
Ασφαλιστήριο για ημερήσιο ή εξωτερικό ασθενή. 

Πρώτη περίθαλψη ατυχήματος 
Η ιατρική θεραπεία που δίνεται στον Ασφαλισμένο σε επείγοντα περιστατικά που προκύπτουν μετά από ατύχημα 
που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο για εξωτερικό ασθενή. 

Μεταφορά με Ασθενοφόρο 
Η οδική μεταφορά με όχημα, ελεγμένο και εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε χώρας πλήρως 
εξοπλισμένο και επανδρωμένο με ιατρικά κατηρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Αποζημιώνεται με ανώτατο 
ποσό αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή σε περίπτωση που οι θεράποντες 
γιατροί το κρίνουν απαραίτητο, νοουμένου ότι το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται απαίτηση καλύπτεται 
κάτω από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

Θεραπεία καρκίνου Εξωτερικού Ασθενή
Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τα έξοδα τα οποία γίνονται για χημειοθεραπεία, ραδιοθεραπεία καθώς και τις 
οποιεσδήποτε εργαστηριακές εξετάσεις σχετικές με την ασθένεια που γίνονται τριάντα μέρες πριν την έναρξη κάθε 
κύκλου χημειοθεραπείας ή ραδιοθεραπείας όπως και τριάντα μέρες μετά την τελευταία χημειοθεραπεία ή 
ραδιοθεραπεία καθώς και  κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου χημειοθεραπείας ή ραδιοθεραπείας με ανώτατο όριο 
αυτό που αναγράφεται στο Πίνακα.

Ωφέλημα Μητρότητας
Το Ωφέλημα Μητρότητας πληρώνεται στη περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισαρική τομή) με ανώτατο 
όριο αυτό που αναγράφεται στο Πίνακα για δαπάνες σχετικές με τη νοσηλεία για τοκετό.  Για τη καταβολή αυτού 
του ωφελήματος, θα πρέπει ο τοκετός να έχει γίνει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία 
εγγραφής της ασφαλιζόμενης μητέρας στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.  Θα πρέπει επίσης, η υποβολή του 
σχετικού έντυπου απαίτησης για το Ωφέλημα Μητρότητας να συνοδεύεται από τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις 
και το πιστοποιητικό γέννησης του νεογέννητου μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία του τοκετού.  Το 
Ωφέλημα Μητρότητας καλύπτει επίσης τα έξοδα για  την περίπτωση της επιβεβλημένης αποβολής ή/και 
αυτόματης αποβολής καθώς και την Εξωμήτριο Κύηση με ανώτατο όριο αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα και 
αφού έχουν περάσει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία εγγραφής της ασφαλιζόμενης στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Το σχετικό έντυπο απαίτησης σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται 
μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την αρχική ημερομηνία της περίθαλψης και να συνοδεύεται από τα σχετικά 
τιμολόγια και αποδείξεις.

Σε περίπτωση απαίτησης για Επίδομα Τοκετού, το Ωφέλημα Μητρότητας για τοκετό (φυσιολογικό ή με καισαρική 
τομή) δεν πληρώνεται.

Επίδομα Τοκετού
Το Επίδομα Τοκετού είναι το ποσό που αναγράφεται στο Πίνακα και πληρώνεται στη περίπτωση τοκετού 
(φυσιολογικού ή με καισαρική τομή) νοουμένου ότι:

I.  ο τοκετός έχει γίνει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία εγγραφής της ασφαλιζόμενης 
μητέρας στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και

II. δεν υπάρχουν δαπάνες για την νοσηλεία του τοκετού

Η υποβολή του σχετικού εντύπου απαίτησης για το Επίδομα Τοκετού, θα πρέπει να συνοδεύεται με την επίσημη 
βεβαίωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος καθώς και του Ιατρού ως προς τη μη χρέωση των οποιονδήποτε 
σχετικών νοσηλευτικών εξόδων, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία του τοκετού και να συνοδεύεται 
από το πιστοποιητικό γέννησης του νεογέννητου.

Σε περίπτωση απαίτησης για τοκετό (φυσιολογικό ή με καισαρική τομή) κάτω από το Ωφέλημα Μητρότητας , το 
Επίδομα Τοκετού δεν πληρώνεται.
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Ανώτατο Ετήσιο Όριο κάλυψης
Το ανώτατο όριο που αφορά στις αποζημιώσεις που θα πληρώσει η Εταιρεία σε κάθε Ασφαλισμένο σε κάθε 
ασφαλιστικό έτος για θεραπεία εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή για Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, όπως αυτό 
καθορίζεται στο Πίνακα.  

Ετήσιο Αφαιρετέο Ποσό 
Το ποσό που καταβάλλεται από τον Ασφαλισμένο σε κάθε Ασφαλιστικό Έτος, προτού η Εταιρεία προβεί σε 
πληρωμή απαίτησης και εφαρμόζεται όπως αναγράφεται στον Πίνακα. Το Αφαιρετέο Ποσό ισχύει ξεχωριστά για 
κάθε Ασφαλισμένο και ανανεώνεται σε κάθε ημερομηνία Ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.  Το Ετήσιο 
Αφαιρετέο Ποσό δεν ισχύει στις περιπτώσεις των Άλλων Ωφελημάτων.

Συνασφάλιση
Το ποσοστό που αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου και θα βαραίνει τον Ασφαλισμένο σε κάθε 
ασφαλιστικό έτος προτού η Εταιρεία προβεί σε πληρωμή απαίτησης. Νοείται ότι θα έχει προηγηθεί η αφαίρεση 
του Ετήσιου Αφαιρετέου Ποσού. 

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 
Η θεραπεία που δίνεται σε Εξωτερικό Ασθενή. Η Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για 
τα ωφελήματα που αναγράφονται στον Πίνακα, νοουμένου ότι το περιστατικό για το οποίο υποβάλλεται 
απαίτηση καλύπτεται κάτω από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.  Η Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη καλύπτεται αν 
αναγράφεται στον Πίνακα, με ανώτατο ετήσιο όριο αυτό που καθορίζεται σε αυτόν.  

Εύλογα και Συνηθισμένα Έξοδα
Έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία δεν διαφέρει από αυτή που ένας γιατρός της έγκρισης της 
Εταιρείας και του Ασφαλισμένου θεωρεί σαν κανονική, απαραίτητη και συνηθισμένη για την Πάθηση/Ανικανότητα 
για την οποία υποβάλλεται απαίτηση, που να συνάδουν με το ύψος των δικαιωμάτων που χρεώνουν η 
πλειονότητα των ιατρών και/ή τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην χώρα που έγιναν τα έξοδα για τις ίδιες ή παρόμοιες 
θεραπείες. Όπου υπάρχει ενδεικτικός κατάλογος τιμών για το ιατρικό επάγγελμα, είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο είτε 
από οποιεσδήποτε κυβερνητικές υπηρεσίες, θα είναι το μέτρο που θα χρησιμοποιείται για τη διαπίστωση κατά 
πόσο κάποιο έξοδο ήταν εύλογο και συνηθισμένο.

Επείγοντα Περιστατικά σε Ταξίδι 
Η Επείγουσα Νοσηλεία του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ταξιδιού του, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 21 
συνεχόμενες ημέρες εντός της Γεωγραφικής Περιοχής και Ορίων του Ασφαλιστηρίου.

Κάλυψη Εξόδων Μεταφοράς Σορού από το Εξωτερικό στη Κύπρο
Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τα έξοδα τα οποία γίνονται για τη μεταφορά της σορού ασφαλισμένου προσώπου 
που απεβίωσε στο εξωτερικό κατόπιν προγραμματισμένης νοσηλείας η οποία έχει προ-εγκριθεί από την Εταιρεία, 
ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας με ανώτατο όριο αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα.
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Ωφελήματα Όρια Κάλυψης
Ετήσιο Όριο (εκτός ΗΠΑ, Καναδά, Ελβετία) € 2.000.000
Ετήσιο Όριο για Επείγοντα Περιστατικά σε Ταξίδι στις ΗΠΑ, 
Καναδά, Ελβετία   

€      50.000

Επιλογές Ετήσιου Αφαιρετέου Ποσού
*Το ελάχιστο ετήσιο αφαιρετέο ποσό στη περίπτωση ατομικής ασφάλισης

Επιλογές Ποσοστού Συνασφάλισης

1. Περίθαλψη Πριν τη Νοσηλεία

Αμοιβή γιατρού Πλήρης Κάλυψη
Προ-εγχειριτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις Πλήρης Κάλυψη

2. Περίθαλψη κατά τη Νοσηλεία

Χρεώσεις Νοσηλευτικού Ιδρύματος Πλήρης Κάλυψη
Χρεώσεις για Δωμάτιο & Διατροφή Πλήρης Κάλυψη
Αμοιβή γιατρού Πλήρης Κάλυψη
Αμοιβή χειρουργού Πλήρης Κάλυψη
Αμοιβή αναισθησιολόγου Πλήρης Κάλυψη
Διαγνωστικές Εξετάσεις Πλήρης Κάλυψη

3. Περίθαλψη μετά τη Νοσηλεία
Φυσιοθεραπεία €      250/έτος
Διαγνωστικές Εξετάσεις & Φάρμακα €      200/έτος

4. Θεραπεία Καρκίνου Eξωτ. Aσθενή € 12.000/έτος

5. Πρώτη Περίθαλψη Ατυχήματος Πλήρης Κάλυψη

6. Χειρουργικές Επεμβάσεις Ημερήσιου ή Εξωτερικού Ασθενή Πλήρης Κάλυψη

Όπου αναφέρεται “Πλήρης Κάλυψη” εννοούμε αποζημίωση με βάση τα Εύλογα  και Συνηθισμένα έξοδα

7. Άλλα Ωφελήματα (Το Αφαιρετέο Ποσο και Ποσοστό Συνασφάλισης δεν εφαρμόζονται.)

Α. Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού 
από το εξωτερικό στη Κύπρο €   3.500

Β. Μεταφορά με Ασθενοφόρο €      600/έτος

Γ. Διαγνωστικές Εξετάσεις Εξωτερικού Ασθενή
Ακτινογραφίες
Αξονική Τομογραφία
Μαγνητική τομογραφία
Ενδοσκοπικές Εξετάσεις

€      300/έτος

Δ. Ωφέλημα Μητρότητας

Φυσιολογικός Τοκετός €   1.500
Τοκετός με καισαρική τομή €   2.500
Ιατρικά επιβεβλημένη αποβολή €      700
Εξωμήτριος κύηση €   1.500

Ε. Επίδομα Τοκετού €      600

8. Προαιρετικά Ωφελήματα (Μπορούν να επιλεγούν μόνο στη περίπτωση ομαδικής ασφάλισης)

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη στη Κύπρο

Aνώτατο ετήσιο όριο
€ 1,000

Αμοιβή γιατρού €      25 ανά επίσκεψη

Διαγνωστικές εξετάσεις

Φυσιοθεραπεία

Φάρμακα

€ 500* € 3.000 € 5.000 € 10.000 € 20.000

10% 20% 30% 40% 50%

Πίνακας Παροχών/Ωφελημάτων

Η κάθε μια από τις πιο κάτω παροχές ισχύει για τον κάθε Ασφαλισμένο μόνο αν αναφέρεται στον Πίνακα. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΉ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Η Εταιρεία, στα πλαίσια της άσκησης των εργασιών της και της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της, επιθυμεί 

να προσφέρει γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες της, ιδίως όσον αφορά το διακανονισμό 

απαιτήσεων. 

Παρόλα αυτά, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα λόγω του μεγάλου όγκου απαιτήσεων που 

χειριζόμαστε καθημερινά. Γι’ αυτό το λόγο θα προτιμούσαμε να γνωρίζουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα 

αντιμετωπίζετε για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Μινέρβα Ασφαλιστική θα είναι δίπλα σας, για να σας στηρίζει και να σας προσφέρει 

τα υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών. 

Αν νιώθετε ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουμε δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να μας ενημερώσετε με 

τους πιο κάτω τρόπους:

1) Γραπτώς, στο Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων, αφού συμπληρώσετε το έντυπο υποβολής παραπόνου το 

οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από τα Κεντρικά και Περιφερειακά μας Γραφεία, και να μας το αποστείλετε, με 

ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

α) Στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πίσω μέρος του Ασφαλιστηρίου σας, ή

β) Μέσω Φαξ στον Αριθμό (+357) 22-515952

2) Αυτοπροσώπως, στο Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας ή σε 

οποιοδήποτε Περιφερειακό Γραφείο της προτίμησης σας.

3) Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα μας: www.minervacy.com μέσω της επιλογής «Εξυπηρέτηση – Υποβολή 

Παραπόνου» ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@minervacy.com

4) Τηλεφωνικώς, στο τηλ. (+357) 77771414 ή στο τηλ. (+357) 22-551742 κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών 

της Εταιρείας.

Μετά την υποβολή του παραπόνου σας: 

α) Εντός 2 εργάσιμων ημερών, θα ενημερωθείτε γραπτώς για τη λήψη του παραπόνου σας και την έναρξη 

διεξαγωγής έρευνας. 

β) Εντός 15 ημερών από την παραλαβή του παραπόνου, και αφού λάβουμε υπόψη όλες τις πληροφορίες κάθε 

αιτίασης, θα σας απαντήσουμε. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για 

τους λόγους καθυστέρησης απάντησης, πριν από τη λήξη της προθεσμίας. 

Παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί 

η εξέταση της αιτίασης και θα σας ζητήσουμε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που υπολείπονται για 

την ολοκλήρωση της.

Θα σας αποστείλουμε την τελική μας απάντηση το αργότερο εντός 30 επιπλέον εργάσιμων ημερών από τη λήξη 

της αρχικής προθεσμίας των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.


