
Intermediary induction



BUPA International

� Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια

� 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι

� 190 χώρες

� 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο

� Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας  ασφάλισης � Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας  ασφάλισης 
εκπατρισµένων 

� Καλύπτει και µόνιµους κατοίκους, όπου επιτρέπεται από 
την νοµοθεσία

� Έχει γραφεία στο Hong Kong, Ταϊλάνδη, Ισπανία 
Ιρλανδία, Μέση Ανατολή, Μάλτα και Αυστραλία

� ∆ιαθέτει νοσοκοµεία, διαγνωστικά κέντρα και γηροκοµεία



Σε ποιους απευθύνονται τα 

προγράµµατα της BUPA?

• Σ’ εκείνους που επιθυµούν κάτι περισσότερο από το 
συνηθισµένο!

• Σε όσους  απαιτούν :

– Πλήρη κάλυψη

– Ευελιξία– Ευελιξία

– ∆ιεθνή κάλυψη

– Υψηλά όρια 

– Απλές διαδικασίες ασφάλισης και αποζηµίωσης

– Λιγότερες εξαιρέσεις

– Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

– Έναν αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα 



Πλήρης κάλυψη

• Κάλυψη εντός/εκτός νοσοκοµείου

• Έξοδα τοκετού, νεογνού και έξοδα ρουτίνας βρεφών

• Φάρµακα και Υλικά

• Check up

• ∆ιακοµιδή, επαναπατρισµός και µεταφορά σωρού



Ευελιξία

• ∆ιαµόρφωση του προγράµµατος ανάλογα µε τις ανάγκες 

και οικονοµική δυνατότητα 

• Ετήσια εκπιπτόµενα  (όχι κατά περίπτωση)

• Ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία

• Ελεύθερη επιλογή ιατρών και θεραπευτών• Ελεύθερη επιλογή ιατρών και θεραπευτών

• Ελεύθερη επιλογή ιατρικών κέντρων 

• Μη περιορισµός του ύψους των αµοιβών ιατρών και 

χειρουργών

• ∆υνατότητα συνέχισης του προγράµµατος από οµαδική 

ασφάλιση σε ατοµική χωρίς απώλεια των δικαιωµάτων



∆ιεθνής κάλυψη

• Με ή χωρίς δυνατότητα νοσηλείας στις ΗΠΑ

• 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία ανά τον κόσµο και στις 

ΗΠΑΗΠΑ

• ∆υνατότητα απ’ ευθείας πληρωµής και σε µη 

συµβεβληµένα νοσοκοµεία

• Καταβολή αποζηµίωσης σε τοπικά νοµίσµατα 

• ∆ιεθνές τηλεφωνικό κέντρο σε πολλές γλώσσες



Υψηλά όρια

• Ανώτατο ετήσιο όριο € 1.875.000 

• Κάλυψη εξόδων µονόκλινου δωµατίου και τροφής χωρίς 

επιµέρους όριο

• Ετήσιο όριο εξω-νοσοκοµειακών εξόδων € 31.250

• Ετήσιο όριο µακροχρόνιας φαρµακευτικής αγωγής            

€ 12.500

• Κανένα υπο-όριο για διακοµιδή, επαναπατρισµό και 

µεταφορά σωρού



Απλές διαδικασίες ασφάλισης 

και αποζηµίωσης

• ΑΣΦΑΛΙΣΗ

• Αίτηση µε 

ερωτηµατολόγιο 

υγείας

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

• Καταβολή αποζηµίωσης 
απ’ ευθείας στα 
συµβεβληµένα 
νοσοκοµείαυγείας

• Έκδοση συµβολαίου 

µε προσωπική κάρτα 

ασφάλισης

• Πληρωµή 

ασφαλίστρων απ’ 

ευθείας στην BUPA

νοσοκοµεία

• Καταβολή αποζηµίωσης 
απ’ ευθείας στον 
λογαριασµό του πελάτη 
για εξω-νοσοκοµειακά 
έξοδα και δαπάνες σε µη 
συµβεβληµένα 
νοσοκοµεία



Λιγότερες εξαιρέσεις

• Κάλυψη εκ γενετής και κληρονοµικών παθήσεων

• Κάλυψη χρόνιων παθήσεων

• Αλλεργίες κ.α.• Αλλεργίες κ.α.



Υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτηση
•Οn-line

• 24ωρη επικοινωνία για   

εύρεση νοσοκοµείων, ιατρών, έγκριση 

νοσηλείας, διευθέτηση διακοµιδής και 

επαναπατρισµού

• Υπηρεσία για δεύτερη γνώµη• Υπηρεσία για δεύτερη γνώµη



Πλεονεκτήµατα έναντι άλλων 

προγραµµάτων της αγοράς

• Ασφάλιση ανεξάρτητα από ηλικία

• Κάλυψη τοκετού και από το βασικό νοσοκοµειακό 
πρόγραµµα World Wide Medical Insurance

• Πλήρης θεραπεία καρκίνου εντός και εκτός νοσοκοµείου 
χωρίς επιµέρους όριοχωρίς επιµέρους όριο

• Κάλυψη εκ γενετής και κληρονοµικών παθήσεων

• Κάλυψη εναλλακτικών θεραπειών (βελονισµός, 
οµοιοπαθητική)

• Λογοθεραπεία µετά από ατύχηµα ή σοβαρή ασθένεια

• Έξοδα ρουτίνας βρέφους

• Οδοντιατρική θεραπεία µετά από ατύχηµα



Πλεονεκτήµατα έναντι άλλων 

προγραµµάτων της αγοράς

• Ψυχιατρική θεραπεία εντός και εκτός νοσοκοµείου

• Έξοδα µεταµόσχευσης περιλαµβανοµένων και των 
εξόδων για χειρουργική λήψη του µοσχεύµατος από τον 
δωρητή

• Μακροχρόνια φαρµακευτική αγωγή

• Έξοδα απαραίτητων συσκευών (οξυγόνο, αναπηρική 
πολυθρόνα κ.α.)

• Check up

• Οδοντιατρική θεραπεία ρουτίνας και ορθοδοντική σε 
παιδιά

• Οφθαλµολογικός έλεγχος και γυαλιά όρασης

• Τα εκπιπτόµενα δεν αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο





Περισσότερες επιλογές απαλλαγών…Deductible

s



ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟ∆Α ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

∆ωµάτιο και τροφή Α’ Θέση-µονόκλινο

Έξοδα δωµατίου και τροφής για συνοδό γονέα  
(για παιδιά έως 18 ετών)

Πλήρης Κάλυψη

Υπηρεσίες από νοσοκόµους 
Μονάδα εντατικής θεραπείας και µονάδα ειδικής για 

Πλήρης Κάλυψη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ € 1,875,000

Worldwide 

Medical

Insurance

Μονάδα εντατικής θεραπείας και µονάδα ειδικής για 
στεφανιαία νόσο

Έξοδα χειρουργείου, φάρµακα και χειρουργικά εργαλεία, 
υλικά και είδη που εµφυτεύονται. 
Αµοιβές χειρουργών, βοηθών και αναισθησιολόγου

Πλήρης Κάλυψη

Έξοδα χειρουργικών επεµβάσεων συµπεριλαβανοµένων και 
των εξόδων πριν και µετα την χειρουργική επέµβαση

Πλήρης Κάλυψη

Αµοιβές ιατρών Πλήρης Κάλυψη

Παθολογικές και διαγνωστικές εξετάσεις, ακτινογραφίες και 
θεραπείες

Πλήρης Κάλυψη



ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟ∆Α ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Έξοδα για παραµονή σε κέντρο αποκατάστασης Πλήρης Κάλυψη για 30 ηµέρες κατά περίπτωση

Αξονική, µαγνητική τοµογραφία για οποιαδήποτε αιτία Πλήρης Κάλυψη

Ψυχιατρική νοσηλεία Μέχρι 90 ηµέρες για όλη τη διάρκεια ζωής του συµβολαίου

Ψυχιατρική θεραπεία στο νοσοκοµείο ως εξωτερικός ασθενής Πλήρης Κάλυψη µέχρι 20 ηµέρες τον χρόνο

Worldwide 

Medical

Insurance

Τεχνητά µέλη Μέχρι € 2.500 ανά µέλος

Έξοδα φυσιολογικού τοκετού 10 µήνες µετά την ένταξη στο 
πρόγραµµα

Μέχρι € 10,000

Ιατρικώς επιβεβληµένη καισαρική Έως € 16.250

Έξοδα για το νεογένηττο µέχρι 90 ηµέρες (απαραίτητη  η 
υποβολή αίτησης)

€ 93.750

Έξοδα τοκετού στο σπίτι Μέχρι € 810



ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟ∆Α ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έξοδα θεραπείας καρκίνου 
εντός και εκτός νοσοκοµείου

Πλήρης Κάλυψη

Έξοδα µεταµόσχευσης € 187.500 κατά περίπτωση
Συµπεριλαµβάνονται και τα νοσοκοµειακά έξοδα του δωρητή

Νοσηλεία σε Άσυλο Ανιάτων € 25.000
ανώτατο ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 

προγράµµατος

Worldwide 

Medical

Insurance

προγράµµατος

Ασθενοφόρο Πλήρης Κάλυψη

Επείγουσα αεροµεταφορά µέχρι 160 χλµ € 6.250 τον χρόνο

Ηµερήσιο επίδοµα αποκλειστικής νοσοκόµας στο σπίτι µετά 
από νοσηλεία 

Πλήρης Κάλυψη έως 30 ηµέρες 

Νοσοκοµειακή επείγουσα οδοντιατρική θεραπεία µετά από 
ατύχηµα

Πλήρης Κάλυψη

Ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα έως 20 µέρες (ισχύει για 
νοσηλείες που καλύπτονται από άλλον ασφαλιστικό φορέα)

€ 125

Παθήσεις εκ γενετής,  κληρονοµικές παθήσεις Μέχρι € 25.000 τον χρόνο



ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟ∆Α

Αµοιβές ιατρών Πλήρης Κάλυψη
µέχρι 35 επισκέψεις τον χρόνο

Φυσιοθεραπεία, οστεοπαθητική και χειροπρακτική θεραπεία Πλήρης Κάλυψη
µέχρι 30 θεραπείες τον χρόνο

Βελονισµός,  οµοιοπαθητική, κινέζικη ιατρική (complementary 
medicine)

Πλήρης Κάλυψη
µέχρι 15 θεραπείες τον χρόνο

c

Worldwide 

Medical 

Plus

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ € 31,250

Αµοιβές ψυχιάτρων και ψυχολόγων Πλήρης Κάλυψη
µέχρι 30 θεραπείες τον χρόνο

Λογοθεραπεία µετά από σοβαρή ασθένεια ή ατύχηµα Πλήρης Κάλυψη

Έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων Πλήρης Κάλυψη

Ιατρικά έξοδα ρουτίνας βρέφους € 1.250 τον χρόνο



ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟ∆Α

Εξωνοσοκοµειακά έξοδα µητρότητας 10 µήνες 
µετά την ένταξη στο πρόγραµµα

Μέχρι € 3.750 τον χρόνο

c

Worldwide 

Medical 

Plus

Οδοντιατρική θεραπεία συνεπεία ατυχήµατος 80% , µέχρι € 625 τον χρόνο

Εξωνοσοκοµειακά έξοδα µεταµόσχευης 
€ 62.500



ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Συνταγογραφηµένα φάρµακα 
και υλικά

Μέχρι € 1.875  τον χρόνοΕνοικίαση ιατρικών 

c

Worldwide 

Medicines 

and 

Equipment

Μέχρι € 1.875  τον χρόνοΕνοικίαση ιατρικών 
βοηθηµάτων (αναπηρική 
πολυθρόνα κλπ), µέχρι 45 
ηµέρες τον χρόνο

Έξοδα Μακροχρόνιας  
φαρµακευτικής αγωγής

80 % 
µέχρι € 12.500 τον χρόνο 

συνολικά µέχρι € 75.000 για όλη τη διάρκεια του 
συµβολαίου



ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γενικό check up

Μέχρι € 625 τον χρόνο

Μαστογραφία, ΠΑΠ τεστ, τεστ καρκίνου του προστάτη, 
κωλονοσκόπηση, µέτρηση οστικής µάζας, 4 επισκέψεις σε 
διαιτολόγο, εµβολιασµοί

Οδοντιοατρικό check up και καθαρισµός το 100%

c

Worldwide 

Wellbeing

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ckeck up) Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ € 6,250

Μέχρι € 4.375 τον χρόνο
Θεραπεία οδοντιατρικού προβλήµατος και αποκατάσταση, το 

80%

Ορθοδοντική, µέχρι 19 ετών, το 50%

Οφθαλµιατρικός έλεγχος 100% µία φορά τον χρόνο

Συνταγογραφηµένα γυαλιά
και φακοί επαφής

80%

Σκελετοί γυαλιών 80%
(καλύπτονται και οι σκελετοί  κάθε δύο χρόνια,

µε προσκόµιση συνταγής και απόδειξης για τους φακούς)
Μέχρι € 185



ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΚΟΜΙ∆ΗΣ

∆ιακοµιδή
Πλήρης Κάλυψη

Επαναπατρισµός Πλήρης Κάλυψη

Έξοδα εισιτηρίου συνοδού Πλήρης Κάλυψη

c

Worldwide 

Evacuation

Έξοδα µεταφοράς ανηλίκου Πλήρης Κάλυψη

Έξοδα ταξιδίου συνοδού 
(διαµονή, διατροφή κλπ)

€ 125 την ηµέρα, µέχρι 10 ηµέρες

Έξοδα µεταφοράς σωρού € 8.125 συνολικά

Έξοδα µεταφοράς συγγενούς Μέχρι € 1.000 τον χρόνο, µέχρι 5 ταξίδια συνολικά

Έξοδα ταξιδίου συγγενούς
(διαµονή, διατροφή κλπ)

€ 125 την ηµέρα, µέχρι 10 ηµέρες



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

• Επιλογή απαλλαγής στο βασικό πλάνο, 

απαλλαγή και στα προαιρετικά πλάνα -

απαραίτητη δήλωση πιστωτικής κάρτας

• Μηνιαίος τρόπος πληρωµής ασφαλίστρων -• Μηνιαίος τρόπος πληρωµής ασφαλίστρων -

απαραίτητη η δήλωση πιστωτικής κάρτας

• Το ετήσιο ασφάλιστρο έχει έκπτωση 4% έναντι 

του µηνιαίου και 3% έναντι του τριµηνιαίου


