
Το έγγραφο αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο αλλά παρέχει μια περίληψη όσον αφορά καλύψεις, εξαιρέσεις και περιορισμούς. Τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να τους βρείτε στο 
λεκτικό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο πιστοποιητικό ασφάλισης και σε οποιοεσδήποτε πράξεις που είναι δυνατό να εφαρμόζονται.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Το Ασφαλιστήριο αυτό προσφέρεται σε αλλοδαπούς που διαμένουν ή θα διαμείνουν στη Κύπρο με την ιδιότητα του Επισκέπτη (τους δίνεται ή θα τους δοθεί άδεια παραμονής από τον Τμήμα 
Αλλοδαπών και θεωρούνται επισκέπτες). Καλύπτει τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα, σύμφωνα με τους όρους του, που πραγματοποιούνται από τον αλλοδαπό στην Κύπρο μόνο.

Τι ασφαλίζεται;
Ανώτατο Ετήσιο όριο αποζημίωσης €14,000 και Ανώτατο όριο 

αναγνωρισμένων εξόδων κατά περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας €9,000

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

 Ημερήσια Νοσηλεία (Διαμονή και Διατροφή) μέχρι €70,00

 Ημερήσια Νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής(Διαμονή και Διατροφή) 

μέχρι €175,00

 Χειρουργείο, φάρμακα, επιθέματα/ επίδεσμοι & εσωτερικές συσκευές

 Έξοδα εγχείρησης, χρεώσεις χειρούργων και αναισθησιολόγων

 Χρεώσεις ιατρών και νοσηλευτών

 Μεταφορά σορού €3.450,00

 Επίδομα Τοκετού (Φυσιολογικό ή Καισαρική Τομή) μέχρι €515,00

Προγράμματα Κάλυψης Εξωτερικού Ασθενή (προαιρετική) με ανώτατο 

Ετήσιο όριο αποζημίωσης €900 κατά περίοδο ασφάλισης

 Ιατρικές επισκέψεις με ανώτατο ποσό για κάθε επίσκεψη €20,00

 Διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι €175,00

 Φάρμακα μέχρι €175

Τι δεν ασφαλίζεται;
Δεν καλύπτονται  έξοδα που πραγματοποιούνται για περιστατικά τα 
οποία οφείλονται στα πιο κάτω εκτός αν αναφέρονται στον Πίνακα 

Παροχών και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης σας :

 Απόπειρα Αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό

 Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, πόλεμο, πολεμική ενέργεια, επανάσταση 

, εμφύλιο πόλεμο

 Διενέξεις / τρομοκρατικές ενέργειες

 Εγκληματική Ενέργεια

 Προληπτικές Ιατρικές εξετάσεις

 Διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, 

συγγενείς παθήσεις, κατάθλιψή

 Κύηση, εξωμήτρια κύηση, απόξεση

 Γηριατρικές Θεραπείες ,Αισθητική ή πλαστική χειρουργική

 ρευματισμών, αρθριτικών, οσφυαλγιών, ισχιαλγιών, μυαλγιών, 

αυχεναλγιών εκτός και αν υπάρχει νοσηλεία

 Φυσικοθεραπείες εκτός και αν είναι από ατύχημα

 Εργατικό ατύχημα

 Επικίνδυνες δραστηριότητες

 Αλλεργίες

 Θεραπεία υπογονιμότητας και αντισύλληψη

 Ιός HIV/ ασθένεια AIDS

 Κατάχρηση αλκοόλης και ουσιών

 Μόλυνση και έκθεση σε χημικά

 Οδοντιατρική και Οφθαλμολογική θεραπεία

 Προυπάρχουσες Παθήσεις

 Κοσμητικά ,αντισηπτικά και δερματολογικά προϊόντα

Όλες οι εξαιρέσεις καθορίζονται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου και 
οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και/ή πρόσθετες πράξεις

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψης Αλλοδαπών Επισκεπτών

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
Εταιρεία: Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ       Προϊόν: VisitorsCARE

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 Έξοδα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον Πίνακα Παροχών σας.

 Έξοδα που πραγματοποιούνται εκτός Κύπρου

 Παροχές που δεν παρέχονται στο ασφαλιστικό πρόγραμμα που έχετε επιλέξει

 Για κάθε ασφαλιστικό έτος αφαιρείται από το ποσό των πραγματοποιθέντων και αναγνωρισμένων εξωνοσοκομειακών εξόδων το ποσό των €15,00.

 Ποσοστό 10% για την Νοσοκομειακή Περίθαλψη και 20% για την Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη που συνεισφέρει ο ασφαλισμένος για κάθε κάλυψη/περιστατικό 

 Προ υπάρχουσες παθήσεις και περιστατικά που εμπίπτουν σε  εξαιρέσεις του Ασφαλιστήριου.

 Τα έξοδα τα οποία δεν είναι Ιατρικώς Αναγκαία ή λογικά και συνήθης



Πού είμαι καλυμμένος;
 Η κάλυψη προσφέρεται στην γεωγραφική περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Πλήρης και αληθής συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης. 

• Πληρωμή ασφαλίστρου στην ημερομηνία οφειλής του 

• Κατά την υποβολή απαίτησης να δοθούν πλήρης και αληθής πληροφορίες και να κατατεθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για αξιολόγηση της 

απαίτησης. 

• Οι απαιτήσεις για Νοσοκομειακή Περίθαλψη πρέπει να υποβάλλονται 14 ημέρες από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα και 7 ημέρες για την 

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη. 

• Να ακολουθείτε τους όρους του ασφαλιστηρίου 

Πότε και πώς πληρώνω;
Το ασφάλιστρο πληρώνεται στην ημερομηνία οφειλής, που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο,  και εντός της περιόδου χάριτος των 15 ημερών.

Οι τρόποι πληρωμής είναι όπως πιο κάτω:

Μετρητά 

Κάρτα

Μεταφορά (wire transfer) 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη προσφέρεται κατά την περίοδο ασφάλισης που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας (Πιστοποιητικό Ασφάλισης, Πίνακας Ασφαλιστηρίου). Το Ασφαλιστήριο είναι 12μηνης 

διάρκειας και ανανεώσιμο.  

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αποστέλλοντας γραπτή ενημέρωση στην Εταιρεία. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 10 μήνες περίοδος αναμονής για το Επίδομα Τοκετού

 6 μήνες περίοδος αναμονής για γυναικολογικά προβλήματα

 30 ημέρες περίοδος ασφάλισης για ασθένεια 

Όλοι οι περιορισμοί στην κάλυψη καθορίζονται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου, στο πιστοποιητικό ασφάλισης και οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και/ή πρόσθετες πράξεις.
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