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Επικοινωνήστε μαζί μας 

Παξφιν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εζάο λα δηαβάζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε ην εγρεηξίδην ηνπ 

ζπκβνιαίνπ ζαο, εκείο θαηαιαβαίλνπκε φηη ζπρλά είλαη επθνιφηεξν λα ηειεθσλήζεηε ζε εκάο 

γηα λα ιακβάλεηε πιεξνθνξίεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο 

εηαηξείαο καο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε βνήζεηα. Δζείο ζα πξέπεη πάληα λα 

επηθνηλσλείηε κε ηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο ζηνλ αξηζκφ              

+44 (0) 1892 556 274 φηαλ εζείο ρξεηάδεζηε ζεξαπεία, ψζηε εκείο λα ζαο βνεζήζνπκε λα 

θαηαλνήζεηε ηελ έθηαζε ηεο θάιπςήο ζαο, πξνηνχ εζείο πξνβείηε ζε νπνηεζδήπνηε δαπάλεο γηα 

ηε ζεξαπεία ζαο. 

 Οδεγφο γξήγνξεο αλαθνξάο γηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο  

  Προσωπική συμβουλευτική ομάδα +44 (0) 1892 556 274 

 Φαξ: +44 (0) 1892 508 256 

Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. 

 

    Health at Hand +44 (0) 1737 815 197 

0800 003 004 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα Νησιά της Μάγχης 

Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Η ππεξεζία καο γηα πιεξνθνξίεο ζε 

ζέκαηα πγείαο. Αλαηξέμηε ζηε ζειίδα 46. 

 

    Κέντρο Επείγουσας Βοήθειας +44(0) 1892 513 999 

Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. 

 

    Γραμμή βοήθειας εάν χρειάζεστε ιατρό,  

οδοντίατρο, οφθαλμίατρο  +44 (0) 1892 545 790  

Γηαζέζηκε: όιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξόλν. 

 

    Γραμμή βοήθειας της υπηρεσίας διερμηνείας  

 +44 (0) 1892 599 944 

Γηαζέζηκε: φιν ην 24σξν, 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. 

 

    www.axapppinternational.com 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνζθνξέο, πξντφληα θαη ηαμηδησηηθή αζθάιηζε γηα ηα κέιε. Ηι. 

ηαρπδξνκείν – Δάλ έρεηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξφγξακκα ή εάλ ζέιεηε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζηάδην δηεθπεξαίσζεο ελφο παξαπφλνπ, κπνξείηε 

λα έξζεηε ζε επαθή κε ηελ εηαηξεία καο κέζσ ελφο αζθαινχο δηαθνκηζηή ει. ηαρπδξνκείνπ 

ζηε δηεχζπλζε www.axapppinternational.com/members 

 

    Οη ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο ελδέρεηαη λα ερνγξαθνχληαη θαη/ή λα παξαθνινπζνχληαη γηα 

ιφγνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη ζαλ θαηαγξαθή ηεο ζπλνκηιίαο καο. 
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Δάλ εζείο ζέιεηε λα ιάβεηε απηφ ην εγρεηξίδην ή 

νπνηνδήπνηε άιιν έληππν ηεο εηαηξείαο καο ηππσκέλν ζε 

κεγέζπλζε, ζε κέζν ήρνπ (δίζθνο CD ή θαζέηα) ή ζηε 

γιψζζα Μπξάηγ, επηθνηλσλήζηε καδί καο. 
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1 Εισαγωγή 

Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου και πώς χρησιμοποιείται; 

Σν εγρεηξίδην απηφ παξνπζηάδεη ηνπο φξνπο ηεο θάιπςήο ζαο γηα ην Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο 

Personal. 

Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ έγγξαθν, θαζψο αλαθέξεη ιεπηνκεξψο: 

 ηελ θάιπςε πνπ εζείο έρεηε (ηφζν ηηο παξνρέο φζν θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο) 

 ηνλ ηξφπν ππνβνιήο απαίηεζεο 

 ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη 

 ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζπκβόιαηό ζαο. 

ε φιν ην εγρεηξίδην ππάξρνπλ νξηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε έληνλνπο 

ραξαθηήξεο, ψζηε λα ππνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ ηδηαίηεξε ηαηξηθή ή λνκηθή ζεκαζία. Δζείο 

κπνξείηε λα βξείηε έλα γισζζάξη κε απηέο ηηο ιέμεηο ζηε ζειίδα 57. 

Δπηπιένλ, φηαλ αλαθέξνπκε ηηο ιέμεηο «εζείο» ή «ζαο» ζην θείκελν απηφ, ελλννχκε ηνλ θάηνρν 

ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη νπνηαδήπνηε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηα νλφκαηά ηνπο αλαθέξνληαη 

ζηε δήισζε ηνπ θαηόρνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ. Όηαλ βιέπεηε «εκείο», «εκάο» ή «καο» 

αλαθεξφκαζηε ζηελ AXA PPP International. 
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2 Η κάλυψή σας 

Θα πξέπεη λα ζπκάζηε φηη ηα ζπκβφιαηά καο δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ 

ελδερνκέλσλ. 

Ωο αληάιιαγκα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, εκείο ζπκθσλνχκε λα παξέρνπκε ηελ 

θάιπςε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ. Αλαηξέμηε ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ «ζπκβνιαίνπ» ζην γισζζάξη γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα πνπ απαξηίδνπλ ην 

ζπκβόιαηό ζαο. 

Περίληψη του Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας 

Σν ζπκβόιαην Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο Τγείαο ζαο παξέρεη θάιπςε γηα ηελ απαξαίηεηε 

ζεξαπεία λέσλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ εθδειψλνληαη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. 

Γελ ζαο θαιχπηεη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ πξνυπήξραλ ή ησλ νπνίσλ ηα 

ζπκπηψκαηα είραλ εκθαληζηεί πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα έρεηε ζπλάςεη ζπκβφιαην ζε άιιε βάζε. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 

«Τθηζηάκελεο ηαηξηθέο παζήζεηο» γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.  

Η θάιπςή ζαο πεξηιακβάλεη: 

 λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη εκεξήζηα λνζειεία θαη ηηο ζρεηηθέο ρξεψζεηο ησλ 

ηαηξώλ  

 ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθνύ αζζελνύο 

 ζεξαπεία θαξθίλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξαδηνζεξαπείαο θαη ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο 

 αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ  

 λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη εκεξήζηα λνζειεία γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα 

 νδνληηαηξηθή θξνληίδα 

Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο - ε θάιπςή ζαο πεξηιακβάλεη: 

 ζεξαπεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα 

 ρξεψζεηο ηαηξνύ γηα ηε λνζειεία σο εμσηεξηθόο αζζελήο, επηζθέςεηο, δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο, θπζηνζεξαπεία θαη ρξεψζεηο δεπηεξεύνληα ηαηξνύ 

 εκβφιηα. 
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Να ζπκάζηε:   

Σν ζπκβόιαηό ζαο δελ ζα ζαο θαιχπηεη γηα: Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο: 

Φπζηνινγηθή εγθπκνζχλε θαη ηνθεηφο. ειίδα 25 

Δάλ δελ έρεηε ηελ πξνζζήθε ηνπ εμσηεξηθνύ αζζελνύο: 

θπζηνζεξαπεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο, ρξεψζεηο ηαηξνύ γηα 

επηζθέςεηο εμσηεξηθνύ αζζελνύο θαη ρξεψζεηο δεπηεξεύνληα 

ηαηξνύ. 

ειίδα 35 

Δάλ δελ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνχ αζζελνχο: ςπρηαηξηθή 

ζεξαπεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο. 

ειίδα 29 

Δπαλαιακβαλφκελεο, ζπλερηδφκελεο θαη καθξνρξφληεο παζήζεηο 

(γλσζηέο θαη σο ρξόληεο παζήζεηο). 

ειίδα 27 

Γηα ζεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νπνηαδήπνηε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία, αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία ή ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ ή ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε θαηαξξάθηε ζε νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν, δηαγλσζηηθό 

θέληξν ή κνλάδα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Καηάινγν 

Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

ειίδα 39 

Απαηηήζεηο, εάλ εζείο ηαμηδέςαηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο γηα 

λα ιάβεηε ζεξαπεία ή ηαμηδέςαηε αςεθψληαο ηηο ηαηξηθέο 

ππνδείμεηο. 

ειίδα 42 

Σηο παξαθάησ νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο: 

 έιεγρνη ξνπηίλαο 

 θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα 

 αηζζεηηθή ζεξαπεία 

 νδνληηαηξηθή ζεξαπεία απαξαίηεηε ιφγσ παξακέιεζεο, 

φπσο ζεξαπεία γηα νπιίηηδα ή πεξηνδνληίηηδα. 

ειίδα 23 

Απηνί είλαη νξηζκέλνη κφλν απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκβόιαηό 

ζαο. Παξαθαιείζηε λα δηαβάζεηε απηφ ην εγρεηξίδην γηα λα κάζεηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. 

Σεκείσζε:   

Δκείο ζα θαιχςνπκε ηηο ακνηβέο ηαηξώλ, δεπηεξεπόλησλ ηαηξώλ ή θπζηνζεξαπεπηώλ πνπ 

πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο κέρξη ην ζχλεζεο πνζφ πνπ ρξεψλεηαη απφ ηαηξνύο, 

δεπηεξεύνληεο ηαηξνύο ή θπζηνζεξαπεπηέο γηα ηελ ελ ιφγσ ζεξαπεία, ή εάλ ε ζεξαπεία 

γίλεηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, κέρξη ην πνζφ πνπ έρεη δεκνζηνπνηεζεί ζην πξφγξακκα 

δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ. Αλαηξέμηε ζηηο ελφηεηεο «Πνηνλ πιεξψλνπκε γηα ζεξαπεία» θαη 

«Θεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην» απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο. 
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3 Πίνακας παροχών Διεθνούς Προγράμματος 

Υγείας 

Ο πίλαθαο πνπ βξίζθεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο πεξηιακβάλεη ηηο παξνρέο πνπ δηαηίζεληαη ζε 

εζάο, θαζψο θαη ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Οη παξνρέο απηέο εμεγνχληαη 

αλαιπηηθά ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Δζείο πξέπεη λα δηαβάζεηε ηνπο πίλαθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ππφινηπν εγρεηξίδηφ ζαο. 

Βεβαησζείηε φηη εζείο ζα επηθνηλσλήζεηε καδί καο, θαιψληαο ην +44 (0) 1892 556 274, πξηλ απφ 

ηε ζεξαπεία, ψζηε εκείο λα κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ην εχξνο ηεο θάιπςήο ζαο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ. 

Σεκείσζε:   

Θα αμηνινγήζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο κε βάζε ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην λφκηζκα ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, ζην νπνίν εκείο ζα ζαο ηηκνινγήζνπκε. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ηελ ελφηεηα «Οξγάλσζε ζεξαπείαο θαη ππνβνιή 

απαίηεζεο». 

Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Standard 

Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 

Οιηθή επηρνξήγεζε παξνρψλ ζπκβνιαίνπ. 

Θα θαηαβάινπκε ην κέγηζην πνζφ πνπ θαίλεηαη γηα θάζε έηνο ζε θάζε έλαλ απφ εζάο. Σν πνζφ 

απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζηελ παξνρή δηαθνκηδήο θαη επαλαπαηξηζκνχ. 

ηεξιίλεο £750.000 

Γνιάξηα ΗΠΑ $1.200.000 

Δπξψ €950.000 

Ννζειεία θαη ηαθηηθά ηαηξεία: 

1. Υξεψζεηο λνζνθνκείνπ: δειαδή ρξεψζεηο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα 

λνζειεία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην λνζνθνκείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεψζεσλ γηα 

ςπρηαηξηθή ζεξαπεία, βαζηθή δηακνλή, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ, 

θπζηθνζεξαπεία, λνζειεπηηθή θξνληίδα, θάξκαθα θαη επηδέζκνπο θαη ρεηξνπξγηθέο ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηαηξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγρείξεζεο. 

ηεξιίλεο Γελ ππάξρεη κέγηζην πνζφ έηνπο ζηελ νιηθή επηρνξήγεζε 

παξνρψλ ζπκβνιαίνπ φηαλ ιακβάλεηαη ζεξαπεία ζηελ θύξηα 

ρώξα δηακνλήο ζαο ή εληφο ηεο δώλεο ζαο (βιέπε επίζεο 

παξνρή 3). 

Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε:  

ειίδα 34 θαη ζειίδα 37 
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Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Standard 

Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 

2. Υξεψζεηο ρεηξνπξγψλ, αλαηζζεζηνιόγσλ θαη ηαηξψλ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ηαηξηθέο επηζθέςεηο 

πξηλ θαη κεηά ηελ εγρείξεζε ελψ λνζειεύεζηε ή ιακβάλεηε εκεξήζηα λνζειεία θαη εληαηηθή 

ζεξαπεία. 

ηεξιίλεο Γελ ππάξρεη κέγηζην πνζφ έηνπο ζηελ νιηθή επηρνξήγεζε 

παξνρψλ ζπκβνιαίνπ φηαλ ιακβάλεηαη ζεξαπεία ζηελ θύξηα 

ρώξα δηακνλήο ζαο ή εληφο ηεο δώλεο ζαο (βιέπε επίζεο 

παξνρή 3). 

Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 35 θαη ζειίδα 37 

3. Δθηφο δώλεο θάιπςεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε επείγνπζαο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο εκεξήζηαο λνζειείαο κηαο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη 

μαθληθά ελψ βξίζθεζηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο. εκείσζε: ε παξνρή απηή είλαη 

δηαζέζηκε, εάλ εζείο δελ έρεηε ηελ αλαβάζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ΗΠΑ. 

ηεξιίλεο 
Μέρξη ζεξαπεία έμη εβδνκάδσλ γηα νπνηνδήπνηε έηνο κέρξη 

10.000 ζηεξιίλεο 

Γνιάξηα ΗΠΑ 
Μέρξη ζεξαπεία έμη εβδνκάδσλ γηα νπνηνδήπνηε έηνο κέρξη 

16.000 δνιάξηα 

Δπξψ 
Μέρξη ζεξαπεία έμη εβδνκάδσλ γηα νπνηνδήπνηε έηνο κέρξη 

12.750 επξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 42 

4. Παξνρή ζε κεηξεηά. 

Απηή ε παξνρή θαηαβάιιεηαη γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε πνπ εζείο ιακβάλεηε δσξεάλ 
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη κφλνλ εάλ: 

(i) εζείο εηζαρζείηε γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε πξηλ απφ ηα κεζάλπρηα 

(ii) ε ζεξαπεία πνπ εζείο ιακβάλεηε δσξεάλ ζα πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα θαηαβνιή 

παξνρήο ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

ηεξιίλεο 100 ζηεξιίλεο γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 

Γνιάξηα ΗΠΑ 160 δνιάξηα γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 

Δπξψ 125 επξψ γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε. 

5. Γηακνλή γνλέα. 

Η παξνρή απηή θαιχπηεη ηα έμνδα γηα ηε δηακνλή ελφο γνλέα ζην λνζνθνκείν κε έλα παηδί θάησ 

ησλ 18 εηψλ, ελψ ην παηδί ιακβάλεη ηδησηηθή ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο. Σν παηδί 

ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαην θαη ε παξνρή θαηαβάιιεηαη απφ ηηο παξνρέο ηνπ 

παηδηνχ. 

ηεξιίλεο Καηαβάιιεηαη πιήξσο εθφζνλ ε ζεξαπεία ιακβάλεηαη ζηελ 

θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή κέζα ζηε δώλε ζαο (βι. επίζεο 

παξνρή 3). 

Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 34 
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Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Standard 

Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 

Γηάγλσζε εμσηεξηθνύ αζζελνύο θαη παξνρή δηάγλσζεο 

6. Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 

Η εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ηηο ρξεψζεηο ησλ ρεηξνπξγψλ θαη ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο ρξεψζεηο λνζνθνκείνπ. 

ηεξιίλεο 
Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ 

παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. 
Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 35 

7. Δλεξγή ζεξαπεία γηα θαξθίλν. Αθηηλνζεξαπεία (ρξήζε αθηηλνβνιίαο γηα ηε ζεξαπεία 

θαξθίλνπ) θαη ρεκεηνζεξαπεία (ρξήζε θαξκάθσλ γηα ζεξαπεία θαξθίλνπ). 

ηεξιίλεο 
Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ 

παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. 
Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 30 

8. Αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) θαη ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ 

(PET). 

ηεξιίλεο 
Γελ πεξηιακβάλεηαη εηήζην αλψηαην φξην εληφο ηνπ νξίνπ 

παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. 
Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 34 θαη ζειίδα 37 

Άιιεο παξνρέο 

9. Μεηαθνξά κε αζζελνθφξν. 

Η παξνρή απηή θαιχπηεη ηα έμνδα γηα νδηθή κεηαθνξά κε αζζελνθφξν ζε πεξηπηψζεηο 

επείγνπζαο αλάγθεο πξνο ή κεηαμχ λνζνθνκείσλ ή φηαλ ν ηαηξόο ζεσξήζεη φηη είλαη ηαηξηθψο 

απαξαίηεην. 

ηεξιίλεο Έσο 500 ζηεξιίλεο θάζε έηνο. 

Γνιάξηα ΗΠΑ Έσο 800 δνιάξηα θάζε έηνο. 

Δπξψ Έσο 635 επξψ θάζε έηνο. 

10. Υπεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ. 

ηεξιίλεο 

Πεξηιακβάλεηαη. Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 42 

Atheneos 1911, Athens Greece presenting AXA PPP healthcare http://www.healthcare24.gr



 

Ανατρέξτε στη σελίδα 57 για την επεξήγηση των λέξεων που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες 11 

Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Standard 

Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 

11. Παξνρή ζε κεηξεηά γηα αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο λνζειείαο 

ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο. Απηή ε παξνρή θαηαβάιιεηαη γηα αθηηλνζεξαπεία θαη 

ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο ζηελ 

νπνία εζείο ππνβάιιεζηε δσξεάλ γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλνπ θαη κφλνλ εθφζνλ ε ζεξαπεία 

ζηελ νπνία εζείο ππνβάιιεζηε ζα πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ην σθέιεκα ηδησηηθά, ζην 

πιαίζην απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

ηεξιίλεο  50 ζηεξιίλεο ηελ εκέξα, έσο 5.000 ζηεξιίλεο αλά έηνο. 

Γνιάξηα ΗΠΑ 80 δνιάξηα ηελ εκέξα, έσο 8.000 δνιάξηα αλά έηνο. 

Δπξψ 60 επξψ ηελ εκέξα, έσο 6.000 επξψ αλά έηνο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 30 

12. Οδνληηαηξηθή θξνληίδα. 

Η εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ην 50% ησλ εμφδσλ πνπ πξνέθπςαλ. Σν κέγηζην πνζφ πνπ εκείο 
πιεξψλνπκε ζε έλα έηνο είλαη φπσο εκθαλίδεηαη. 

ηεξιίλεο £320 

Γνιάξηα ΗΠΑ $510 

Δπξψ €405 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 23 

13. Τπνζηεξίμεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νξζνπεδηθέο ζπζθεπέο επζπγξάκκηζεο γνλάηνπ θαη λάξζεθεο 

aircast. Η παξνρή απηή θαιχπηεη επίζεο ηε δηεμαγσγή εμσηεξηθήο πξφζζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ελεξγήο ζεξαπείαο ζαο γηα θαξθίλν. 

ηεξιίλεο £1.500 

Γνιάξηα ΗΠΑ $2.400 

Δπξψ €1.900 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 21 

14. Αγνξά πεξνπθψλ. Η παξνρή απηή είλαη γηα ηελ αγνξά πεξνπθψλ, ελψ ιακβάλεηε ελεξγή 

ζεξαπεία γηα θαξθίλν. 

ηεξιίλεο £150 

Γνιάξηα ΗΠΑ $240 

Δπξψ €190 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 30 
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Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Standard 

Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 

15. Βιάβε ζηα δφληηα ιφγσ αηπρήκαηνο. 

ηεξιίλεο 
Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ 10.000 ζηεξιηλψλ θάζε 

έηνο. 

Γνιάξηα ΗΠΑ 
Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ 16.000 δνιαξίσλ θάζε 

έηνο. 

Δπξψ Καηαβάιιεηαη πιήξσο έσο ην πνζφ ησλ 12.750 επξψ θάζε έηνο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 23 

16. Σαμηδησηηθή αζθάιηζε. 

ηεξιίλεο 

Πξναηξεηηθφ. Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αλαηξέμηε ζην μερσξηζηφ θπιιάδην 

ζπκβνιαίνπ. 

17. Πξφζζεηα έμνδα πνπ ρξεψλνληαη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ φηαλ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ηνλ ηνθεηφ. 

ηεξιίλεο 
Παξνρέο πξέπεη λα απαηηνχληαη απφ ηηο παξνρέο πνπ θαίλνληαη 

παξαπάλσ. 
Γνιάξηα ΗΠΑ 

Δπξψ 

Πξναηξεηηθέο πιεξνθνξίεο ηδίαο ζπκκεηνρήο γηα φια ηα πξνγξάκκαηα. 

Ιδία ζπκκεηνρή γηα θάζε άηνκν πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαην απηφ αλά έηνο: 

Δπηινγή 1 £100/$160/€125 

Δπηινγή 2 £250/$400/€320 

Δπηινγή 3 £500/$800/€640 

Δπηινγή 4 £1.000/$1.600/€1.275 

Δπηινγή 5 £2.000/$3.200/€2.550 

πκκεηνρέο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαθάησ ζπκκεηνρέο: 

 Παξνρή ζε κεηξεηά 

 Υπεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ 

 Παξνρή ζε κεηξεηά γηα αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία ζην πιαίζην εκεξήζηαο 

λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο 

 Οδνληηαηξηθή θξνληίδα 

 Αγνξά πεξνπθψλ 
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Σεκείσζε:___________ 

Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε θάιπςε γηα ζεξαπεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο, φπσο αλαθέξεηαη 

ιεπηνκεξψο ζηνλ πίλαθα παξνρώλ.  

Γελ ππάξρεη θάιπςε ζην ζπκβόιαην γηα ρξεψζεηο ηαηξνχ ή θπζηνζεξαπεία, φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο σο εμσηεξηθόο αζζελήο. 

Ωζηφζν, εάλ έρεηε αγνξάζεη ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο, ε θάιπςή ζαο πεξηιακβάλεη 

ηηο παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Standard – πξνζζήθε εμσηεξηθνχ αζζελνχο 

Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 

Γηάγλσζε εμσηεξηθνύ αζζελνύο θαη παξνρή δηάγλσζεο 

Οη παξαθάησ έμη παξνρέο έρνπλ έλα ζπλδπαζκέλν νιηθφ φξην ησλ:  

ηεξιίλεο £750 

Γνιάξηα ΗΠΑ $1.200 

Δπξψ €950 

1. Υξεψζεηο ηαηξνύ γηα επηζθέςεηο – ε εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ρξήκαηα ζχκθσλα κε απηήλ ηελ 

παξνρή γηα φιεο ηηο επηζθέςεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 35 

2. Δπηζθέςεηο θαη ζεξαπεία γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 35 

3. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία). 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 35 

4. Φπζηνζεξαπεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπζηνζεξαπείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία). 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 35 

5. Δκβφιηα θαη ε ρνξήγεζε ηνπο απφ ηαηξό ή λνζνθφκν. Μέζα ζην φξην πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ, ε 

παξνρή απηή έρεη φξην κέρξη: 

ηεξιίλεο 150 ζηεξιίλεο αλά έηνο. 

Γνιάξηα ΗΠΑ 240 δνιάξηα αλά έηνο. 

Δπξψ 190 επξψ αλά έηνο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 21 
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Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Standard – πξνζζήθε εμσηεξηθνχ αζζελνχο 

Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 

6. Υξεψζεηο δεπηεξεύνληνο ηαηξνύ. Μέζα ζην φξην πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ, ε παξνρή απηή έρεη 

φξην κέρξη: 

ηεξιίλεο 200 ζηεξιίλεο αλά έηνο. 

Γνιάξηα ΗΠΑ 320 δνιάξηα αλά έηνο. 

Δπξψ 250 επξψ αλά έηνο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 
ειίδα 35 
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4 Προγραμματισμός θεραπείας και υποβολή 

απαίτησης 

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν λάβω θεραπεία; 

Απιά ηειεθσλήζηε καο κφιηο ζαο παξαπέκςνπλ ζε ηδησηηθή ζεξαπεία. Μπνξνχκε λα θάλνπκε 

ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ψζηε ε ζεξαπεία λα πιεξνί ηνπο όξνπο πξηλ πξνβείηε ζε 

νπνηαδήπνηε θφζηε. Όπνπ είλαη δπλαηφ, ζα αμηνινγήζνπκε εάλ ε αίηεζή ζαο πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο απφ ην ηειέθσλν, φκσο κπνξεί λα ζαο δεηήζνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ηαηξηθή ζαο πάζεζε εηδηθά εάλ ην ζπκβόιαην ζαο εμαηξεί θάιπςε γηα ζεξαπεία 

πξνυπαξρφλησλ παζήζεσλ. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα εγθξίλεηε ηε ζεξαπεία ζαο εθ ησλ 

πξνηέξσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ζαο Λνγαξηαζκνχ Πειάηε ζηε δηεχζπλζε 

www.axapppinternational.com/customeronline 

Μεξηθέο θνξέο ζα ρξεηαζηείηε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηαηξό ζαο πξηλ ζαο εγθξίλνπκε ηελ 

απαίηεζή ζαο. 

Σεκείσζε:   

Γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, εκεξήζηα λνζειεία ή γηα ζεκαληηθή λνζειεία εμσηεξηθνύ 

αζζελνύο, εκείο ζαο ζπληζηνχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο πξηλ ιάβεηε ηε ζεξαπεία. Δάλ 

ιακβάλεηε ζεξαπεία ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, εκείο ζαο ζπληζηνχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί 

καο πξηλ ιάβεηε ηε ζεξαπεία. Δάλ εζείο δελ κπνξέζεηε λα επηθνηλσλήζεηε πξηλ απφ ηελ 

εηζαγσγή, πηζαλφλ ε εηαηξεία καο λα κελ κπνξέζεη λα εγγπεζεί ηνλ απεπζείαο δηαθαλνληζκφ θαη, 

επνκέλσο, πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί εζείο λα θαηαβάιεηε θάπνην πνζφ ζην λνζνθνκείν ή λα 

εμνθιήζεηε πιήξσο ην ινγαξηαζκφ πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ζαο απφ ην λνζνθνκείν. 

Δάλ ρξεηαζηείηε παξαπεκπηηθφ γηα ηαηξό ή γηα λνζνθνκείν ησλ Η.Π.Α., ζα πξέπεη εζείο λα 

θαιέζεηε ζην +1 800 308 2611 θαη λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο. Έλαο ζχκβνπινο ζα 

επηβεβαηψζεη ην δηθαίσκά ζαο ιήςεο παξνρήο γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζεξαπεία θαη ζα ζαο 

δψζεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο απαίηεζεο. Δάλ δελ καο θαιέζεηε πξηλ ηε 

ζεξαπεία ζαο, ίζσο λα κε κπνξέζνπκε λα πιεξψζνπκε ην θαλνληθφ πνζνζηφ γηα ηε ζεξαπεία 

πνπ ιακβάλεηαη. 

Δάλ ρξεηαζηεί λα κηιήζεηε κε ηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο γηα βνήζεηα 

ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζαο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο. 

Οπνηνηδήπνηε ινγαξηαζκνί γηα ζεξαπεία πνπ ιακβάλνληαη ζηηο ΗΠΑ πξέπεη λα απνζηέιινληαη 

ζηε δηεχζπλζε 

AXA Assistance, PO Box 260338, Miami, Florida, 33126, USA. 

Τι θα συμβεί εάν χρειαστώ επείγουσα θεραπεία; 

Δάλ ε ζεξαπεία ρνξεγεζεί ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο, εζείο ίζσο δελ ζα κπνξέζεηε λα 

επηθνηλσλήζεηε ηειεθσληθψο καδί καο εθ ησλ πξνηέξσλ. Ωζηφζν, δεηήζηε απφ θάπνηνλ λα καο 

ηειεθσλήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη, φηαλ εζείο εηζαρζείηε ζην λνζνθνκείν, θξνληίζηε λα 

ιάβεη ην λνζνθνκείν ηελ θάξηα ζπκκεηνρήο ζαο, έηζη ψζηε λα επηθνηλσλήζνπλ ακέζσο καδί 

καο. 
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Πώς θα διευθετηθούν οι λογαριασμοί μου για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη; 

Σν δίθηπν ησλ λνζνθνκείσλ πεξηιακβάλεη θαηάινγν κε ηα λνζνθνκεία ζε φινλ ηνλ θφζκν κε 

ηα νπνία ε AXA PPP International έρεη ζπλάςεη πκθσλία Απεπζείαο Γηαθαλνληζκνχ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, εάλ εζείο απαηηείηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ηε ιάβεηε ζε θάπνην απφ 

ηα αλαθεξφκελα λνζνθνκεία, ηφηε εκείο κπνξνχκε λα δηεπζεηήζνπκε απεπζείαο δηαθαλνληζκφ 

ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο κε ην λνζνθνκείν εθ κέξνπο ζαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη εθφζνλ έρνπκε εγθξίλεη ηε ζεξαπεία εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ εζείο δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε πξνθαηαβνιή θαηά ηελ εηζαγσγή ζαο. 

Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη, επνκέλσο, 

εζείο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλείηε πάληα καδί καο πξηλ θαλνλίζεηε λα ιάβεηε νπνηαδήπνηε 

ζεξαπεία. 

Δάλ ην λνζνθνκείν ζην νπνίν εζείο πξφθεηηαη λα εηζαρζείηε δελ πεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν 

ησλ λνζνθνκείσλ, εκείο ελδέρεηαη λα έρνπκε θαη πάιη ηε δπλαηφηεηα λα δηεπζεηήζνπκε 

απεπζείαο ηηο δαπάλεο ζαο.  

ηελ πεξίπησζε γηα ινγαξηαζκψλ ζεξαπείαο εμσηεξηθνύ αζζελνύο, ηα πεξηζζφηεξα 

λνζνθνκεία ζα δεηήζνπλ απφ εζάο λα πιεξψζεηε θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη ζα ζαο δψζνπλ 

απφδεημε, ηελ νπνία ζα απνζηείιεηε ζηελ εηαηξεία καο γηα λα ζαο επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηά ζαο. 

Πότε μπορείτε να διακανονίσετε το λογαριασμό απευθείας με το νοσοκομείο 

Πξηλ ή θαηά ηελ εηζαγσγή ζα πξέπεη λα δείμεηε ηελ θάξηα ζπκκεηνρήο θαη λα δεηήζεηε απφ ην 

λνζνθνκείν λα δηεπζεηήζεη απεπζείαο δηαθαλνληζκφ κε ηελ AXA PPP International. Σν 

λνζνθνκείν ηφηε ζα ζηείιεη φια ηα ηηκνιφγηα ζε εκάο γηα λα πιεξσζνχλ. Μφιηο ιάβνπκε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο, ζα πξνβνχκε ζηελ απεπζείαο πιεξσκή κε ην λνζνθνκείν θαη ζα ζαο ζηείινπκε 

κηα δήισζε επηβεβαηψλνληαο ηελ πιεξσκή. 

Δάλ ρξεηαζηείηε ζπλερή ζεξαπεία, παξαθαινχκε ηειεθσλήζηε καο αθνχ ζα ρξεηαζηεί λα 

επηβεβαηψζνπκε εάλ ε ζπλερήο ζεξαπεία πιεξνί ηνπο όξνπο θαη λα ζαο ζπκβνπιέςνπκε γηα 

ην ηη ζα ζπκβεί κεηά.  

Εάν έχετε πληρώσει το λογαριασμό 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ίζσο ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε πιήξσο ηνλ ινγαξηαζκφ απεπζείαο. Γηα 

λα απαηηήζεηε πίζσ ηα έμνδά ζαο, παξαθαινχκε αθνινπζείζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Πξώην βήκα Οη απαηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ε εηαηξεία καο 

πξέπεη λα ηηο ιάβεη εληφο έμη κελψλ (εθηφο θαη εάλ απηφ δελ είλαη εχινγα δπλαηφλ). 

Βεβαησζείηε φηη έρεηε ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

απνθχγεηε ηηο θαζπζηεξήζεηο, θαη εζσθιείζηε ηα πξσηφηππα ησλ ινγαξηαζκψλ. 

αο ζπληζηνχκε λα θξαηήζεηε έλα αληίγξαθν γηα ην αξρείν ζαο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 

κήλεο. 

  Γεύηεξν 

βήκα 

Απνζηείιεηε ην ζπκπιεξσκέλν έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ καδί κε 

νπνηνπζδήπνηε ινγαξηαζκνχο έρεηε ιάβεη ζηε δηεχζπλζε: 

International Customer Service, AXA PPP International, Phillips House, Crescent 

Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2PL, UK. 

  Τξίην βήκα Η απαίηεζή ζαο ζα αμηνινγεζεί απφ θάπνηνλ απφ ηνπο Πξνζσπηθνχο 

πκβνχινπο καο θαη ζα θαηαβιεζνχλ φιεο νη πιεξσκέο πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο. 
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  Τέηαξην 

βήκα 

Η ΑXA PPP International ζα ζαο ζηείιεη κηα δήισζε παξνρψλ απαίηεζεο 

επηβεβαηψλνληαο ην πνζφ ηεο παξνρήο πνπ θαηαβιήζεθε γηα θάζε απαίηεζε. 

Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηελ απαίηεζή ζαο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηπαθνχ ζαο Λνγαξηαζκνχ Πειάηε ζηε δηεχζπλζε 

www.axapppinternational.com/customeronline 

  Οη απαηηήζεηο γηα απνδεκηψζεηο κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ κέζσ θάπνηαο ηνπηθήο ηξάπεδαο ζε 
δηάθνξα λνκίζκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
Οδεγφ γηα Παγθφζκηα Ννκίζκαηα ηεο εθεκεξίδαο Financial Times ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία 
ηεο ζεξαπείαο ζαο. ε πεξίπησζε λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηζρχεη ε εκεξνκελία 
εηζαγσγήο. 

Γηα ηνλ νινθιεξσκέλν θαηάινγν ησλ λνκηζκάησλ, ζηα νπνία εκείο πιεξψλνπκε απαηηήζεηο, 

επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο www.axapppinternational.com 

Ποια στοιχεία πρέπει να καταθέτω όταν υποβάλλω απαίτηση; 

4.1 Πξνηνχ εκείο εμεηάζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο, εζείο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη: 

 έρεηε ιάβεη θαη ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε αίηεζε πνπ απαηηείηαη απφ εκάο ψζηε εκείο 

λα έρνπκε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη λνκηθέο εμνπζηνδνηήζεηο γηα λα 

ρεηξηζηνχκε ηηο ηαηξηθέο ζαο πιεξνθνξίεο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ απαίηεζή ζαο. Θα 

ζαο ηα δεηήζνπκε απηά ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη έμη κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο (εθηφο θαη εάλ δελ είλαη εχινγν), θαη 

 εκείο ζα ιάβνπκε ηα ηηκνιφγηα γηα ηα έμνδα ηεο ζεξαπείαο, θαη 

 εζείο ζα καο δψζεηε εγθαίξσο φζεο πιεξνθνξίεο δεηνχκε. 

Χρειάζεται να καταθέσω περαιτέρω στοιχεία; 

4.2 Μπνξεί λα κελ είλαη πάληα δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

απαίηεζεο ζαο κφλν απφ ην έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

εκείο ελδέρεηαη λα δεηήζνπκε επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη έρεηε ηελ επζχλε λα παξέρεηε 

νπνηαδήπνηε εχινγα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα αμηνινγήζνπκε ηελ 

απαίηεζή ζαο. 

Να ζπκάζηε:   

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο απαίηεζήο ζαο, ε εηαηξεία καο 

κπνξεί λα δεηήζεη λα έρεη πξφζβαζε ζηα ηαηξηθά ζαο αξρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηαηξηθψλ παξαπεκπηηθψλ. Δάλ εζείο αδηθαηνιφγεηα αξλεζείηε λα καο παξέρεηε 

πξφζβαζε, ε εηαηξεία καο ζα απνξξίςεη ηελ απαίηεζή ζαο θαη ζα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα 

ηπρφλ ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρεη θαηαβάιεη ζην παξειζφλ ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηαηξηθή θαηάζηαζε. 

4.3 Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία καο είλαη αβέβαηε γηα ην εάλ κηα 

απαίηεζε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. Η εηαηξεία καο κε δηθέο ηεο δαπάλεο κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ έλαλ ηαηξφ ηεο επηινγήο ηεο λα καο ζπκβνπιεχζεη ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαίηεζε ζαο ή γηα λα ζαο εμεηάζεη ζε ζρέζε κε ηελ 

απαίηεζε. Γηα ηελ επηινγή ζρεηηθνχ ηαηξνύ, εκείο ζα ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηηο πξνζσπηθέο 

πεξηζηάζεηο ζαο. Δζείο πξέπεη λα ζπλεξγαζηείηε κε νπνηνλδήπνηε γηαηξό ηεο επηινγήο 

καο δηαθνξεηηθά ε εηαηξεία καο δελ ζα θαηαβάιεη ηα ρξήκαηα γηα ηελ απαίηεζή ζαο. 
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Τι θα πρέπει να κάνω εάν έχω κάλυψη από άλλο συμβόλαιο; 

4.4 Πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε εάλ κπνξείηε λα απαηηείηε θφζηε απφ έλα άιιν αζθαιηζηηθφ 

ζπκβφιαην ή κέζσ ηνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

Δάλ ππάξρεη άιιν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, εκείο ζα θαηαβάινπκε κφλν ην κεξίδην πνπ 

καο αλαινγεί. 

Τι θα πρέπει να κάνω εάν οι παροχές που απαιτώ αφορούν τραυματισμό ή 

ιατρική πάθηση που προκλήθηκε από άλλον; 

4.5 Πξέπεη λα καο πείηε ζην έληππν ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, εάλ κπνξείηε λα απαηηήζεηε 

νπνηνδήπνηε θφζηνο απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ. Δάλ νη παξνρέο απαηηνχληαη γηα 

ζεξαπεία πνπ εζείο ιάβαηε ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθιήζεθε 

απφ άιιν πξφζσπν («ηξίηνο»), εκείο ζα θαηαβάινπκε απνδεκίσζε γηα ηηο παξνρέο πνπ 

εζείο κπνξείηε λα απαηηήζεηε ζχκθσλα κε ην ζπκβόιαην. Δάλ ηα σθειήκαηα απηά 

θαιχπηνληαη απφ θάπνην άιιν αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, ζα θαηαβάινπκε απνθιεηζηηθά ην 

κέξνο ησλ σθειεκάησλ πνπ καο αλαινγεί. Ωζηφζν, φηαλ θαηαβάιινπκε ηηο ελ ιφγσ 

παξνρέο, ε εηαηξεία καο απνθηά ην δηθαίσκα, ηφζν κέζσ ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ φζν 

θαη απφ ηνλ λφκν, λα απνδεκησζεί κε ην πνζφ ησλ παξνρψλ απφ ην ηξίην κέξνο.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 εζείο πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ εάλ πηζηεχεηε φηη ν 

ηξαπκαηηζκφο ή ε ηαηξηθή πάζεζε πξνθιήζεθε απφ ππαηηηφηεηα ηξίηνπ ή εάλ 

πηζηεχεηε φηη ήηαλ ελ αδίθσ. ηε ζπλέρεηα, ζε πεξίπησζε πνπ εκείο ρξεηαζηνχκε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζα ελεκεξψζνπκε γξαπηψο εζάο ή ην ηξίην κέξνο, θαη 

 εζείο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε φια ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ 

εκάο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ (ζπλ ηνλ αλάινγν ηφθν) ζηελ απαίηεζή ζαο θαηά 

ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ (ηα «δηθά καο έμνδα»), θαη 

 εζείο (ή νη δηθεγφξνη ζαο) ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψλεηε πιήξσο γηα ηελ πξφνδν ηεο 

απαίηεζήο ζαο θαη γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηεο θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ή νπνηαδήπνηε 

ζέκαηα πξηλ ηελ ιήςε κέηξσλ, θαη 

 εζείο (ή νη δηθεγφξνη ζαο) ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψλεηε πιήξσο γηα ηελ έθβαζε 

νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο ή δηαθαλνληζκνχ (παξέρνληάο καο πξφζβαζε ζε 

ιεπηνκέξεηεο θάζε ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ), 

 εάλ εζείο αλαθηήζεηε επηηπρψο ηα ρξεκαηηθά πνζά απφ ην ηξίην πξφζσπν (ζα πξέπεη 

λα εμνθιεζνχλ άκεζα ζε καο εληφο 21 εκεξψλ απφ ηε ιήςε επί ηεο αθφινπζεο βάζεο:  

 εάλ ε απαίηεζε θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο δηεπζεηεζεί πιήξσο, ζα πξέπεη εζείο λα 

θαηαβάιεηε ηα δηθά καο έμνδα πιήξσο, ή 

 εάλ εζείο αλαθηήζεηε θάπνην πνζνζηφ ηεο απαίηεζήο ζαο γηα βιάβεο, εζείο πξέπεη 

λα θαηαβάιεηε ην ίδην πνζνζηφ ησλ εμφδσλ καο ζηελ εηαηξεία καο, ή  

 εάλ ε απαίηεζή ζαο θαηαβάιιεηαη σο γεληθφο δηαθαλνληζκφο (φπνπ ηα δηθά καο έμνδα 

δελ εμαθξηβψλνληαη μερσξηζηά), εζείο πξέπεη λα θαηαβάιεηε ηα δηθά καο έμνδα ζε 

αλαινγία ίδηα κε εθείλε πνπ ηζρχεη γηα ηνλ γεληθφ δηαθαλνληζκφ πνπ αθνξά ηελ 

πιήξε απαίηεζε γηα δεκίεο θαηά ηνπ ηξίηνπ κέξνπο.  

 Δάλ εζείο δελ θαηαβάιεηε ζηελ εηαηξεία καο, απηά ηα ρξεκαηηθά πνζά (ζπλ ηπρφλ 

ηφθνπο πνπ έρεηε αλαθηήζεη απφ ην ηξίην κέξνο), εκείο ζα έρνπκε ην δηθαίσκα λα 

ιάβνπκε απηά ηα πνζά απφ εζάο θαη ην αζθαιηζηηθφ ζαο ζπκβόιαην αθπξψλεηαη 

ζχκθσλα κε 16.2(δ) ζηελ ελφηεηα Τπνβνιή Παξαπφλσλ θαη Πιεξνθνξίεο πεξί 

Καλνληζκψλ. 
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Σα δηθαηψκαηα θαη ηα έλδηθα κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν απηφλ είλαη επηπξφζζεηα θαη 

δελ αληηθαζηζηνχλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ή έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν. 
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5 Υφιστάμενες ιατρικές παθήσεις 

Καλύπτομαι για ιατρικές παθήσεις που προϋπήρχαν της σύναψης 

συμβολαίου; 

Καζψο ε ηαηξηθή αζθάιηζε ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα παξέρεη θάιπςε γηα ηε ζεξαπεία ησλ 

λέσλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ εθδειψλνληαη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, ζπλήζσο 

δελ παξέρεηαη θάιπςε γηα ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ πνπ πξνυπήξραλ ηεο ζπκκεηνρήο 

ζαο ζην πξφγξακκα ή γηα ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε ηαηξηθή 

πάζεζε πνπ πξνυπήξρε ηεο ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

Σεκείσζε:   

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εζείο ελδέρεηαη λα έρεηε ζπλάςεη ζπκβφιαην κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο 

απφ εθείλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη εζείο ζα βξείηε ηνπο φξνπο απηνχο ζηε δήισζε 

ζπκκεηνρήο πνπ έρεηε ππνγξάςεη. Γηα παξάδεηγκα, εάλ εζείο πξνέξρεζηε απφ έλαλ άιιν 

αζθαιηζηή, ελδέρεηαη εκείο λα έρνπκε κεηαθέξεη ηνπο ηαηξηθνχο φξνπο αλαδνρήο απφ ην 

πξνεγνχκελν ζαο ζπκβφιαην γηα ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ ππήξραλ πξηλ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε 

εθείλν ην ζπκβφιαην. Δζείο ελδέρεηαη επίζεο λα έρεηε έλα επηπιένλ παξάξηεκα, ην νπνίν 

αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνπο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη. 

5.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη:  

(α) Θεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη 

γηα ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαηξηθήο πάζεζεο 

πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο πνπ ππνγξάςαηε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ζηα σθειήκαηα. 

5.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη:  

(α) Θεξαπεία νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πάζεζεο (ή ζεξαπεία νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο 

πάζεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ ηαηξηθή πάζεζε), απφ ηελ 

νπνία εζείο πάζραηε ήδε θαηά ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαη γηα ηελ νπνία εζείο ζα 

έπξεπε λα καο είραηε ελεκεξψζεη, φηαλ ζαο ξσηήζακε, αιιά εζείο είηε 

 δελ καο ελεκεξψζαηε θαζφινπ, ή  

 παξαιείςαηε λα καο αλαθέξεηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο.  

Απηφ πεξηιακβάλεη: 

 νπνηαδήπνηε(εζδήπνηε) ηξέρνπζα(εο) ή πξνεγνχκελε(εο) ηαηξηθή(έο) πάζεζε(εηο) ή 

ζπκπηψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ παξαζρέζεθε ζεξαπεία ή φρη, θαη  

 νπνηεζδήπνηε πξνεγνχκελεο ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ ππνηξνπηάδνπλ ή ηηο νπνίεο 

εζείο ζα έπξεπε ινγηθά λα γλσξίδεηε, αθφκε θαη αλ εζείο δελ είραηε επηζθεθζεί ηαηξφ. 

(β) Θεξαπεία νπνηαζδήπνηε άιιεο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηε 

δήισζε ζπκκεηνρήο ζαο, σο εμαηξνπκέλεο γηα θαηαβνιή σθειήκαηνο. 

Πώς θα μάθω για ποιες ιατρικές παθήσεις δεν καλύπτομαι; 

Δάλ εζείο έρεηε ζπκπιεξψζεη δήισζε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα αλαθέξεη 

ηηο ηαηξηθέο παζήζεηο πνπ δελ θαιχπηεη ε εηαηξεία καο. Παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο, 

εάλ εζείο έρεηε ακθηβνιίεο γηα ην εχξνο ηεο θάιπςήο ζαο. 
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6 Η κάλυψή σας για ορισμένα είδη 

θεραπείας 

Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για προληπτική θεραπεία; 

Όρη, απηφ ην ζπκβόιαην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη θάιπςε γηα απαξαίηεηε θαη ελεξγή 

ζεξαπεία παζήζεσλ, αζζελεηψλ ή ηξαπκαηηζκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε εηαηξεία καο δελ θαηαβάιιεη 

παξνρέο γηα πξνιεπηηθή ζεξαπεία ή εμεηάζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ εάλ πθίζηαηαη θάπνηα 

ηαηξηθή πάζεζε φηαλ δελ ππάξρνπλ εκθαλή ζπκπηψκαηα.  

Σεκείσζε:   

Η εηαηξεία καο δελ θαηαβάιιεη παξνρέο γηα γελεηηθέο εμεηάζεηο, φηαλ απηέο νη εμεηάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα απνδεηρηεί εάλ εζείο έρεηε γελεηηθή πξνδηάζεζε ή φρη γηα ηελ 

εθδήισζε θάπνηαο ηαηξηθήο πάζεζεο. 

Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Θα θαηαβάιινπκε ηα θφζηε ηνπ εκβνιίνπ θαη 

ηεο ρνξήγεζήο ηνπ απφ ηαηξό ή λνζνθφκν φπσο πεξηγξάθεηε ιεπηνκεξψο ζην πίλαθα 

παξνρώλ.  

Ποιες άλλες θεραπείες δεν καλύπτονται; 

Δπίζεο, ππάξρνπλ δηάθνξεο άιιεο ζεξαπείεο (αλαθέξνληαη παξαθάησ) ηηο νπνίεο δελ θαιχπηεη 

ην ζπκβόιαηό ζαο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ζεξαπείεο πνπ ελδέρεηαη λα ζεσξεζνχλ ζέκα 

πξνζσπηθήο επηινγήο (φπσο ε αηζζεηηθή ζεξαπεία) θαη άιιεο ζεξαπείεο πνπ εμαηξνχληαη απφ 

ηελ θάιπςε, πξνθεηκέλνπ ηα αζθάιηζηξα λα δηαηεξνχληαη ζε ινγηθά επίπεδα. 

6.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη:  

(α) Παξαθνινχζεζε γηα ελήιηθεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. 

(β) Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Δκβφιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θφζηνπο ηνπ εκβνιίνπ, φηαλ ρνξεγνχληαη απφ ηαηξό ή λνζνθφκν ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο 

ρψξν. 

(γ) Αξρηθή αλαπιαζηηθή επέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ή εκθάληζεο κεηά απφ 

αηχρεκα ή έπεηηα απφ επέκβαζε γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθήο πάζεζεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη 

 εζείο είζηε ήδε δηαξθψο θαιπκκέλνη κε δηθφ καο ζπκβόιαην πξηλ ζπκβεί ην αηχρεκα ή 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επέκβαζε 

 εκείο ζπκθσλνχκε γξαπηψο γηα ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο πξηλ εθείλε 

πξαγκαηνπνηεζεί (βι. επίζεο 6.2(η)). 

(δ) Θεξαπεία ηνπ αζηηγκαηηζκνχ φηαλ πξνθαιείηαη απφ ρεηξνπξγηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ 

θαθνχ ηνπ νθζαικνχ (βι. επίζεο 6.2(ι)). 

(ε) Τπνζηεξίμεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νξζνπεδηθέο ζπζθεπέο επζπγξάκκηζεο γνλάηνπ ή 

λάξζεθεο aircast εάλ είλαη κέξνο κηαο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο θαη/ή απαξαίηεηα γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο. 
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6.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη:  

(α) Θεξαπεία πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε απφ ηαηξηθήο απφςεσο ή ε νπνία ελδέρεηαη λα 

ζεσξεζεί ζέκα πξνζσπηθήο επηινγήο. 

(β) Δάλ δελ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Φπζηνζεξαπεία εμσηεξηθνύ 

αζζελνύο, ρξεψζεηο ηαηξνύ γηα επηζθέςεηο εμσηεξηθνύ αζζελνύο θαη ρξεψζεηο 

δεπηεξεύνληα ηαηξνύ. 

(γ) Θεξαπεία πνπ πξνθχπηεη απφ ή πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηνπξνθιεζέληα 

ηξαπκαηηζκφ ή απφπεηξα απηνθηνλίαο. 

(δ) Θεξαπεία πνπ πξνθχπηεη ή ζεξαπεία πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε 

θαηάρξεζε αιθνφι, λαξθσηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ. 

(ε) Οπνηαδήπνηε θφζηε πξνέθπςαλ σο ζπλέπεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ δελ πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ 

θνζηψλ ζεξαπείαο. 

(ζη) Δκβνιηαζκνί, πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ξνπηίλαο ή πξνιεπηηθφ έιεγρν. 

(δ) Πξνιεπηηθή ζεξαπεία. 

(ε) Φάξκαθα θαη επίδεζκνη εμσηεξηθνύ αζζελνύο. 

(ζ) Σηο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ή ηε ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνχ πξνζζεηηθνχ 

κέινπο ή ζπζθεπήο, εθηφο θαη εάλ επηηξέπεηαη απφ 6.1(ε). 

(η) Αηζζεηηθή επέκβαζε ή ζεξαπεία ή νπνηαδήπνηε ζεξαπεία πνπ ζρεηίδεηαη κε 

πξνεγνχκελε αηζζεηηθή ή αλαπιαζηηθή ζεξαπεία. (βι. επίζεο 6.1(γ)). 

(θ) Σελ αθαίξεζε ιίπνπο ή πιενλάδνληνο ηζηνχ απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο, είηε 

απηή απαηηείηαη γηα ηαηξηθνχο είηε γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, αιιά 

ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηή, ηεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηήζνπο). 

(ι) Οπνηαδήπνηε άιιε ζεξαπεία ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ή άιισλ δηαζιαζηηθψλ ζθαικάησλ. (βι. 

επίζεο 6.1(δ)). 

(κ) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία γηα ηε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο ή ηεο πξεζβπσπίαο (εθηφο απφ 

απηά πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ). 

(λ) Θεξαπεία πνπ ζρεηίδεηαη κε καζεζηαθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο, 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ή ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ή θαηάηαμεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Απηφ 

πεξηιακβάλεη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε, πξνβιήκαηα φπσο ε δπζιεμία, δπζπξαμία, 

δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ) θαη πξνβιήκαηα νκηιίαο θαη γιψζζαο. 

(μ) Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο κε ηηο νπνίεο εζείο επηβαξχλεζηε γηα θνηλσληθνχο ή 

νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο (φπσο ηα έμνδα γηα ηαμίδηα ή γηα νηθηαθή βνεζφ) ή γηα ιφγνπο πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζεξαπεία.  

(ν) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία απαηηείηαη σο απνηέιεζκα ππξεληθήο, βηνινγηθήο ή ρεκηθήο 

κφιπλζεο. 

εκείσζε γηα ιφγνπο δηεπθξίλεζεο: Καιχπηνπκε ηε ζεξαπεία πνπ απαηηείηαη σο 

απνηέιεζκα ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ ε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα δελ 

ζπλεπάγεηαη ππξεληθή, βηνινγηθή ή ρεκηθή κφιπλζε. 
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(π) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία απαηηείηαη σο απνηέιεζκα ηεο ελεξγήο ζαο ζπκκεηνρήο ζε 

πφιεκν (είηε έρεη θεξπρζεί είηε φρη), ελέξγεηεο ερζξνχ, εηζβνιή, εκθχιην πφιεκν, αληαξζία, 

εμέγεξζε, επαλάζηαζε, πξαμηθφπεκα, εθξήμεηο πνιεκηθψλ φπισλ ή άιιν γεγνλφο 

παξφκνην κε απηά πνπ αλαθέξνληαη. Απηφ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε ζεξαπεία 

απαηηείηαη σο απνηέιεζκα έθζεζήο ζαο ζε πεξηηηφ θίλδπλν, φπσο επίζθεςε ζε έλαλ ηφπν 

ηαξαρψλ σο ελεξγφο ζεαηήο ή ζεαηήο. 

(ξ) Οπνηαδήπνηε δαπάλεο ζεξαπείαο πνπ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ζπκκεηνρήο ζαο ή 

εθγχκλαζεο ζε νπνηνδήπνηε άζιεκα γηα ην νπνίν ιακβάλεηε κηζζφ ή ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνηξνθηψλ ή ρνξεγηψλ (εθηφο θαη εάλ 

ιακβάλεηε κφλν ηηο δαπάλεο ηαμηδίνπ). 

(ζ) Θεξαπεία ηξαπκαηηζκψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκκεηνρή ζε 

αζιήκαηα ή απφ άικαηα ζε θελφ, ειεγρφκελεο πηψζεηο ζε γθξεκφ, πηήζε κε αεξνζθάθνο 

ρσξίο άδεηα ή σο καζεηεπφκελνο, πνιεκηθέο ηέρλεο, ειεχζεξε αλαξξίρεζε, νξεηβαζία κε ή 

ρσξίο ζρνηληά, θαηαδχζεηο ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 10 κέηξα, ηξέθηλγθ ζε χςνο 

κεγαιχηεξν απφ 2.500 κέηξα, κπάληδη ηδάκπηλγθ, θαλφ, αεηφ βνπλνχ, αιεμίπησην πιαγηάο 

ή αεξνπηεξηζκφ, ξίςεηο κε αιεμίπησην, θαηαθφξπθε θαηάβαζε ζε ζπήιαηα, ζθη εθηφο 

πίζηαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ρεηκεξηλφ άζιεκα πνπ εθηειείηαη εθηφο πίζηαο. 

Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για οδοντιατρική θεραπεία; 

Τπάξρεη πεξηνξηζκέλε θάιπςε, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ: 

6.3 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: 

(α) Κφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ νδνληηαηξηθή θξνληίδα κέρξη ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

πίλαθα παξνρώλ. 

(β) Θεξαπεία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ πνπ πξνθιήζεθε απφ 

εμσηεξηθφ ρηχπεκα ζην ζηφκα, έσο ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ 

φηαλ ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 εάλ ε ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε θνξψλαο, γέθπξαο, επηθάιπςεο ή 

νδνληνζηνηρίαο, εκείο ζα θαηαβάιινπκε κφλν ην εχινγν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο κε 

πιηθφ αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή πνηφηεηαο 

 εάλ απαηηνχληαη εκθπηεχκαηα απφ θιηληθήο απφςεσο, εκείο ζα θαηαβάιινπκε κφλν ην 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα έμνδα πνπ ζα είραλ πξνθχςεη εάλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί 

εξγαζία αληηθαηάζηαζεο ηεο γέθπξαο 

 βιάβε ζηηο νδνληνζηνηρίεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζθαιηζκέλνο ηηο θνξνχζε ηελ 

ψξα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ. 

6.4 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Σηο παξαθάησ νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο: 

 έιεγρνη ξνπηίλαο 

 θαζαξηζκφο θαη γπάιηζκα 

 αηζζεηηθή ζεξαπεία 

 νδνληηαηξηθή ζεξαπεία απαξαίηεηε ιφγσ παξακέιεζεο (παξακέιεζε ζεκαίλεη φηη ν 

αζθαιηζκέλνο δελ επηζθέπηεηαη ηνλ νδνληίαηξν κία ηνπιάρηζηνλ θνξά ην έηνο), φπσο 

ζεξαπεία νπιίηηδαο ή πεξηνδνληίηηδαο. 
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(β) Σα έμνδα ηεο ζεξαπείαο πνπ θαηέζηε απαξαίηεηε ιφγσ ηπραίνπ ηξαπκαηηζκνχ ζηα 

δφληηα, εάλ:  

 ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε θαηά ηε κάζεζε ή ηελ πφζε, αθφκε θαη εάλ ε ηξνθή ή ην 

πνηφ πεξηείρε μέλν ζψκα 

 ε βιάβε πξνθιήζεθε απφ ζπλεζηζκέλε θζνξά 

 ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε αγψλα κπνμ ή ξάγθκπη (εθηφο απφ 

ην ζρνιηθφ ξάγθκπη), εθηφο εάλ ην κέινο θνξνχζε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζηφκαηνο 

 ν ηξαπκαηηζκφο πξνθιήζεθε απφ νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ εμσηεξηθφ ρηχπεκα ζην 

ζηφκα  

 ε βιάβε πξνθιήζεθε θαηά ην βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ ή θαηά ηε δηάξθεηα άιιεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή 

 ε βιάβε δελ γίλεη εκθαλήο εληφο επηά εκεξψλ κεηά ην ρηχπεκα πνπ πξνθάιεζε ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηα 

 έμνδα πξνθχςνπλ ζε δηάζηεκα 18 κελψλ θαη κεγαιχηεξν κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ πνπ θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε ζεξαπεία. 

(γ) Σα ηειεθσληθά έμνδα ή ηα έμνδα ηαμηδηνχ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε 

νδνληηαηξηθήο ζπκβνπιήο ή ζεξαπείαο. 

(δ) Βιάβεο ζηηο νδνληνζηνηρίεο, εθηφο εάλ ην κέινο ηηο θνξνχζε ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. 

Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για νέες ή πειραματικές θεραπείες; 

Σν ζπκβφιαην ζάο θαιχπηεη κφλν γηα ηηο θαζηεξσκέλεο ηαηξηθέο ζεξαπείεο.  

Να ζπκάζηε:   

Γελ ππάξρεη θάιπςε γηα νπνηαδήπνηε ζεξαπεία ή δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη απνδεδεηγκέλα 

απνηειεζκαηηθή ή βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. 

6.5 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη:  

(α) Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηερληθφ έγγξαθν πνπ νλνκάδεηαη 

«Πξφγξακκα Γηαδηθαζηψλ» θαη αλαθέξεη ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο 

εκείο θαηαβάιινπκε παξνρέο. Δκείο ζα πιεξψζνπκε γηα ζεξαπεία πνπ δελ αλαθέξεηαη 

εάλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, απνδεηρηεί φηη ε ελ ιφγσ ζεξαπεία 

αλαγλσξίδεηαη σο θαηάιιειε απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηαηξηθφ νξγαληζκφ θαη εκείο έρνπκε 

ζπκθσλήζεη κε ηνλ ηαηξό θαη ην λνζνθνκείν ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ηνπο. Δάλ εζείο 

ζέιεηε αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ, αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

AXA PPP International: www.axapppinternational.com. 

(β) Σα εχινγα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ γηα έλαλ δσληαλφ δφηε πνπ ζέιεη λα δσξίζεη φξγαλν ή 

ηζηφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:  

 νη επεκβάζεηο πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηνλ δφηε θαη ζηνλ ιήπηε ζα γίλνπλ ηαπηφρξνλα θαη 

ή 

 ν δφηεο θαη ν ιήπηεο είλαη ζπγγελείο α’ βαζκνχ (δειαδή γνλέαο, παηδί ή αδειθφο/ή) θαη 

είηε ν δφηεο είηε ν ιήπηεο θαιχπηνληαη απφ απηφ ην ζπκβόιαην ή 

 ν δφηεο θαη ν ιήπηεο είλαη κέιε ηεο AXA PPP International θαηά ηνλ ρξφλν δηεμαγσγήο 

ησλ επεκβάζεσλ θαη φηη θαη νη δχν ήηαλ κέιε πξηλ απφ ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν 

ιήπηεο εθδήισζε ηελ ηαηξηθή πάζεζε πνπ απαηηεί ηε κεηακφζρεπζε (βι. επίζεο 

6.6(γ)). 
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6.6 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Σε ρξήζε θαξκάθσλ ησλ νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα δελ έρεη απνδεηρζεί ή ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα είλαη αδεηνδνηεκέλεο 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Φαξκάθσλ εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία ζηελ Δπξψπε, ή ηε 

Γηεχζπλζε Σξνθψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Η.Π.Α (FDA) εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία 

νπνπδήπνηε αιινχ ζηνλ θφζκν θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο. 

(β) Θεξαπεία, ε νπνία δελ έρεη θαζηεξσζεί σο απνηειεζκαηηθή ή ε νπνία είλαη πεηξακαηηθή. 

Γηα θαζηεξσκέλε ζεξαπεία, απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξαθηηθέο έρνπλ 

πεξάζεη θαηάιιειν έιεγρν θαη αμηνιφγεζε, είλαη επαξθψο δεκνζηεπκέλεο ζε ηαηξηθά 

πεξηνδηθά γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, θαη πξέπεη λα ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλα αζθαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία.  

(γ) Σα έμνδα ζπιινγήο ησλ νξγάλσλ ή ηνπ ηζηνχ ηνπ δσξεηή ή ηπρφλ ζρεηηθά έμνδα 

δηαρείξηζεο (φπσο, αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηά, ηα έμνδα ηεο αλαδήηεζεο 

δσξεηή). 

Τοκετός, εγκυμοσύνη και σεξουαλική υγεία 

Σα ζπκβφιαηά καο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα παξέρνπλ θάιπςε γηα απαξαίηεηε θαη ελεξγή ζεξαπεία 

ηαηξηθήο πάζεζεο (ηελ νπνία νξίδνπκε σο πάζεζε, αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ). Απηφ, ζηελ 

πεξίπησζε εγθπκνζχλεο θαη ηνθεηνχ, ζεκαίλεη φηη πιεξψλνπκε κφλν γηα πξφζζεηε ζεξαπεία 

πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο εθφζνλ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ 

εθδειψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη/ή ηνπ ηνθεηνχ. Σν ζπκβόιαηό ζαο δελ 

πξννξίδεηαη λα παξέρεη θάιπςε γηα πξνιεπηηθή ζεξαπεία, παξαθνινχζεζε ή έιεγρν. Γελ ζα 

θαηαβάινπκε ηα έμνδα γηα ηηο θπζηνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο ή ηνπ ηνθεηνχ, θαζψο δελ απνηεινχλ ζεξαπείεο ηαηξηθήο πάζεζεο, εθηφο θαη εάλ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

Να ζπκάζηε:   

Καζψο ε θάιπςε πεξηνξίδεηαη ζηελ εγθπκνζχλε θαη ηνλ ηνθεηφ, ζαο ζπληζηνχκε έληνλα λα 

θαιέζεηε ηελ Οκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο, πξνθεηκέλνπ εκείο λα 

επηβεβαηψζνπκε ην εχξνο ηεο θάιπςεο πνπ εκείο ζα παξέρνπκε πξνηνχ μεθηλήζεηε εζείο 

νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. 

6.7 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: 

(α) Πξφζζεηα έμνδα πνπ ρξεψλνληαη γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθώλ παζήζεσλ φηαλ 

εθδειψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ εγθπκνζχλεο ή ηνπ ηνθεηνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζα ιακβάλακε ππ’ φςηλ ηε ζεξαπεία ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 έθηνπε θχεζε (φπνπ ην έκβξπν αλαπηχζζεηαη εθηφο κήηξαο) 

 κχιε νπξνδφρνπ θχζηεο (αλψκαιε θπηηαξηθή αλάπηπμε κέζα ζηε κήηξα) 

 θαηαθξάηεζε κεκβξάλεο πιαθνχληα (χζηεξν πνπ παξακέλεη ζηε κήηξα κεηά ηνλ 

ηνθεηφ) 

 πξνδξνκηθφ πιαθνχληα 

 εθιακςία (θψκα ή θξίζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη κεηά απφ πξνεθιακςία) 

 δηαβήηεο (εάλ εζείο έρεηε εμαηξέζεηο ιφγσ ηνπ πξνγελέζηεξνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαβήηε, εζείο δελ ζα έρεηε θάιπςε γηα νπνηαδήπνηε ζεξαπεία 
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ηνπ δηαβήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο) 

 αηκνξξαγία κεηά ηνλ ηνθεηφ (κεγάιε αηκνξξαγία θαηά ηηο ψξεο θαη ηηο εκέξεο ακέζσο 

κεηά ηνλ ηνθεηφ) 

 απνβνιή πνπ απαηηεί άκεζε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία 

 αδπλακία λα πξνρσξήζεη ν ηνθεηφο. 

6.8 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Οπνηαδήπνηε έμνδα ζρεηίδνληαη κε εγθπκνζχλε ή ηνθεηφ (εθηφο απφ απηά πνπ νξίδνληαη 

ζηελ ελφηεηα 6.7(α)). 

(β) Δμεηάζεηο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο ζηεηξφηεηαο, αληηζχιιεςε, 

ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ζηείξσζε (ή αλαζηξνθή ηεο) ή νη ζπλέπεηεο 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ ή νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο γηα απηά. 

(γ) Θεξαπεία γηα ή ζρεηηδφκελε κε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ή νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα απφ 

απηή. 

(δ) Θεξαπεία γηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο. 

(ε) Δπεκβάζεηο αιιαγήο θχινπ ή νπνηαδήπνηε άιιε ρεηξνπξγηθή ή ηαηξηθή ζεξαπεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρνζεξαπείαο ή παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ ε παξνρή ηνπο 

πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ αιιαγή θχινπ. 
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7 Επαναλαμβανόμενη, συνεχιζόμενη και 

μακροχρόνια θεραπεία 

Με καλύπτει το συμβόλαιό μου για επαναλαμβανόμενη, συνεχιζόμενη ή 

μακροχρόνια θεραπεία; 

Σν ζπκβόιαηό ζαο θαιχπηεη ζεξαπεία ηαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα 

ζηε ζεξαπεία-νξίδεηαη ζην γισζζάξην καο σο νμείεο παζήζεηο. 

ην γισζζάξη πνπ ππάξρεη ζηε ζειίδα 57 εκείο νξίδνπκε ηε ρξφληα πάζεζε σο: 

Νφζνο, αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο πνπ δηαζέηεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 Απαηηεί ζπλερή ή καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε κε επηζθέςεηο ζε ηαηξφ, εμεηάζεηο, 

ηζεθάπ θαη/ή ηεζη 

 Απαηηεί ζπλερέο ή καθξνρξφλην έιεγρν ή αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

 Απαηηεί απνθαηάζηαζε ή εηδηθή εθπαίδεπζε γηα λα ηελ αληηκεησπίζεηε εζείο 

 ζπλερίδεηαη επ’ αφξηζηνλ 

 δελ έρεη γλσζηή ζεξαπεία 

 επαλέξρεηαη ή είλαη πηζαλφλ λα επαλέιζεη. 

Απηφ ην ζπκβόιαην δελ πξννξίδεηαη γηα λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο ζαο γηα επαλαιακβαλφκελε, 

ζπλερή ή καθξνρξφληα ζεξαπεία ρξόλησλ θαηαζηάζεσλ.  

Σεκείσζε:   

Σν ζπκβόιαην ζάο θαιχπηεη γηα ηηο εμήο θάζεο ζεξαπείαο γηα ρξόληεο πάζεζεο: 

 ηηο αξρηθέο εμεηάζεηο γηα δηάγλσζε 

 ζεξαπεία γηα κηα πεξίνδν κεξηθψλ κελψλ κεηά ηε δηάγλσζε γηα λα μεθηλήζεη ν ηαηξόο ηε 

ζεξαπεία 

 ε ζεξαπεία εζσηεξηθνύ αζζελή γηα νμεία επηδείλσζε ή πεξηπινθή (παξφμπλζε) έηζη 

ψζηε ε ρξόληα πάζεζε λα επηζηξέςεη ζε ειεγρφκελα πιαίζηα. 

 αληηπεθηηθή αγσγή θαη έιεγρνη κε βεκαηνδφηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξόληα πάζεζε. 

Τι θα συμβεί εάν χρειαστώ επαναλαμβανόμενη ή μακροχρόνια θεραπεία; 

ηελ αηπρή πεξίπησζε πνπ ε ζεξαπεία πνπ εζείο ιακβάλεηε επαλαιακβάλεηαη, ζπλερίδεηαη ή 
είλαη καθξνρξφληα, νη δαπάλεο ηεο ζεξαπείαο απηήο ηεο ρξόληαο πάζεζεο (ζπκπεξηιακβάλεηαη 
καθξνπξφζεζκε παξαθνινχζεζε, επηζθέςεηο, έιεγρνη θαη εμεηάζεηο) δελ ζα θαιχπηνληαη απφ ην 
ζπκβόιαην ζαο. Δκείο ζα επηθνηλσλήζνπκε γξαπηψο καδί ζαο ζε απηή ηε πεξίπησζε. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο απαηηνχλ ζπλερηδφκελε ζεξαπεία - φπσο ε λφζνο 
ηνπ Crohn (θιεγκνλψδε λφζνο ηνπ εληέξνπ) θαη καθξνρξφληα θαηάζιηςε - πνπ απαηηνχλ 
δηαρείξηζε επαλαιακβαλνκέλσλ επεηζνδίσλ φπνπ ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζηαζεο 
επηδεηλψλνληαη. Λφγσ ηεο ζπλερφκελεο θχζεο απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, εκείο ζα 
επηθνηλσλήζνπκε γξαπηψο καδί ζαο φηαλ ε παξνρή γηα απηή ηε πεξίπησζε ζα ζηακαηήζεη. 
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Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για κάλυψη χρόνιας πάθησης; 

Η εηαηξεία καο δηαζέηεη έλα θπιιάδην πνπ εμεγεί πψο ρεηξηδφκαζηε ηελ πιεξσκή γηα ζεξαπεία 
ρξόλησλ παζήζεσλ. Δίλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα καο: www.axappphealthcare.co.uk θαη 
κπνξείηε λα ην απνθηήζεηε θαη απφ εκάο. Θα βξείηε επηπιένλ επεμήγεζε ζην πψο ρεηξηδφκαζηε 
ηελ πιεξσκή γηα ζεξαπείεο θαξθίλνπ ζηε ζειίδα 30. 

7.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη:  

(α) Θεξαπεία γηα νμεία πάζεζε θαη βξαρππξφζεζκε ζεξαπεία εζσηεξηθνύ αζζελή κε 

ζθνπφ ηελ ζηαζεξνπνίεζε θαη λα ηεζεί ππφ έιεγρν κηα ρξόληα πάζεζε. 

(β) Αηκνθάζαξζε λεθξνχ γηα δηάζηεκα έσο έμη εβδνκάδσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα 

κεηακφζρεπζε λεθξνχ. 

(γ) Απνθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ αζζελνύο γηα κέρξη 28 εκέξεο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αλαπφζπαζην κέξνο ζεξαπείαο, θαη 

 πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηαηξό πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε 

 πξαγκαηνπνηείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν λνζνθνκείν ή κνλάδα απνθαηάζηαζεο  

 ε εηαηξεία καο έρεη ζπκθσλήζεη γηα ηα έμνδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο 

απνθαηάζηαζεο. 

(δ) Δκείο ζα παξαηείλνπκε ηε ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο εζσηεξηθνύ αζζελνύο κέρξη θαη 

180 εκέξεο ζε πεξηπηψζεηο βαξηάο βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

πξνθιήζεθε απφ εμσηεξηθφ ηξαχκα. 

(ε) Θεξαπεία νξκνληθήο αληηθαηάζηαζεο (HRT) κφλνλ φηαλ ελδείθλπηαη ηαηξηθψο σο 

απνηέιεζκα ηαηξηθήο παξέκβαζεο, φπνπ ζα πιεξψζνπκε γηα ηηο επηζθέςεηο ζε ηαηξό θαη 

γηα ην θφζηνο ησλ εκθπηεπκάησλ (αιιά φρη ησλ πξνζζεθψλ ή ησλ δηζθίσλ). Δκείο ζα 

θαηαβάιινπκε παξνρέο γηα δηάζηεκα κέρξη θαη 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηαηξηθήο 

παξέκβαζεο. 

7.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη:  

(α) πλερηδφκελε, επαλαιακβαλφκελε ή καθξνρξφληα ζεξαπεία νπνηαζδήπνηε ρξόληαο 

θαηάζηαζεο. 

(β) Παξαθνινχζεζε κηαο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο. 

(γ) Οπνηαδήπνηε ζεξαπεία, ε νπνία πξνζθέξεη πξνζσξηλή αλαθνχθηζε ζπκπησκάησλ αληί 

λα ρεηξίδεηαη ηελ ππνθείκελε ηαηξηθή πάζεζε. 

(δ) Δπηζθέςεηο παξαθνινχζεζεο ξνπηίλαο. 

(ε) Σαθηηθή ή καθξνρξφληα αηκνθάζαξζε ζε πεξίπησζε ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο (εθηφο 

απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζηε 7.1(β)). 

(ζη) Θεξαπεία νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πάζεζεο πνπ πξνέθπςε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

ιφγσ κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ HIV. 
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Τι κάλυψη θα έχω για ψυχιατρική θεραπεία; 

Δζείο έρεηε θάιπςε γηα ηε ζεξαπεία ςπρηαηξηθήο αζζέλεηαο, πνπ ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο 
πεξηνξηζκνχο θαη ηηο εμαηξέζεηο σθειεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπκβόιαηό ζαο.  

Δάλ ρξεηαζηείηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα εθηφο Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, είλαη απαξαίηεην ν θάηνρνο ηνπ ζπκβνιαίνπ ή έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο λα 

επηθνηλσλήζεη καδί καο. ηε ζπλέρεηα, ζα επηθνηλσλήζνπκε κε ην λνζνθνκείν γηα λα 

ζπδεηήζνπκε γηα ηε ζεξαπεία ζαο θαη λα ηνπο ελεκεξψζνπκε γηα ηηο δηαζέζηκεο παξνρέο. 

Δπίζεο, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ην λνζνθνκείν λα ζηείιεη ηνπο ινγαξηαζκνχο απεπζείαο 

ζε εκάο. 

Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Σν ζπκβόιαηό ζαο επίζεο ζα ζαο θαιχςεη γηα 

ςπρηαηξηθή ζεξαπεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο. 

Δάλ ρξεηαζηεί λα παξακείλεηε ζην λνζνθνκείν κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ φζν είρε ζπκθσλεζεί 

αξρηθά, ζα δεηήζνπκε απφ ηνλ ηαηξό λα παξάζρεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία, ηα νπνία ζα καο 

βνεζήζνπλ λα δηαπηζηψζνπκε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ ζεξαπεία.  

7.3 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: 

(α) Θεξαπεία γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα.  

7.4 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Δάλ δελ έρεηε ηελ αλαβάζκηζε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Θεξαπεία εμσηεξηθνύ αζζελνύο 

γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα. 

(β) Θεξαπεία πνπ πξνθχπηεη απφ ή πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηνπξνθιεζέληα 

ηξαπκαηηζκφ ή απφπεηξα απηνθηνλίαο (βι. επίζεο 6.2(γ)). 

(γ) Θεξαπεία πνπ πξνθχπηεη ή ζεξαπεία πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε 

θαηάρξεζε αιθνφι, λαξθσηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ (βι. επίζεο 6.2(δ)). 

(δ) Παξνρέο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 100 εκέξεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα ςπρηαηξηθή 

αζζέλεηα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ζαο. 
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8 Η κάλυψή σας για την θεραπεία καρκίνου 

Δίζηε θαιπκκέλνη γηα ζεξαπεία ελφο λένπ θαξθίλνπ πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ εγγξαθή ζαο ζην 
πξφγξακκα θαη γηα νπνηαδήπνηε ππνηξνπή απηνχ ηνπ θαξθίλνπ. Δάλ ππφθεηζζε ζηηο εμαηξέζεηο 
ιφγσ ηνπ πξνγελέζηεξνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζαο πνπ ζρεηίδεηαη κε θαξθίλν, δελ ζα έρεηε 
θάιπςε γηα νπνηαδήπνηε ππνηξνπή ηνπ θαξθίλνπ. 

Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 5 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάιπςή ζαο ζε 
πξνυπάξρνπζεο ηαηξηθέο παζήζεηο. 

Σν ζπκβόιαηό ζαο θαιχπηεη ηελ έξεπλα θαη ηελ ελεξγή ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Η θάιπςε 
πεξηιακβάλεη ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ηελ αθηηλνζεξαπεία ή ηε ρεκεηνζεξαπεία, κεκνλσκέλα 
ή ζε ζπλδπαζκφ. 

Τι θα συμβεί εάν λάβω τη θεραπεία μου δωρεάν; 

Δάλ ιάβεηε ζεξαπεία θαη δελ επέιζεη θακία ρξέσζε ζε ζρέζε κε ηε ζεξαπεία, κπνξείηε λα 
ιάβεηε ζε κεηξεηά ηελ παξνρή πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ, φηαλ ππνβιεζείηε ζε 
αθηηλνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ζην πιαίζην εκεξήζηαο 
λνζειείαο ή ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο ή σο αζζελήο λνζνθνκεηαθήο 
πεξίζαιςεο.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο είλαη κηα πεξίιεςε ηεο θάιπςεο πνπ παξέρεηαη γηα ηνλ θαξθίλν ζχκθσλα 
κε ην ελ ιφγσ ζπκβόιαην θαη πξέπεη λα ηνλ δηαβάζεηε καδί κε ην ππφινηπν εγρεηξίδην, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πίλαθα παξνρώλ. 

Κάιπςε γηα θαξθίλν γηα ην Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο 

Τόπνο ζεξαπείαο 



Δλεξγή ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ζε λνζνθνκείν ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο 

ζαο ή ζηε δώλε θάιπςήο ζαο ή ζε νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ ή κνλάδα εκεξήζηαο λνζειείαο ή δηαγλσζηηθό θέληξν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 



Υξεψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην ζε λνζνθνκείν, κνλάδα εκεξήζηαο λνζειείαο ή δηαγλσζηηθό 

θέληξν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ. 


Δλδνθιέβηα ρεκεηνζεξαπεία πνπ ιακβάλεηαη θαη΄νίθνλ. 


Θεξαπεία ζε θιηληθή (ζην ηειεπηαίν ζηάδην λφζνπ). 

Γηάγλσζε 

 

Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη εκεξήζηα λνζειεία: 

 επηζθέςεηο κε ηνλ εηδηθφ ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ζαο, (φπσο γηα 

παξάδεηγκα έλαο νγθνιφγνο, ρεηξνπξγφο, αθηηλνιφγνο ή αηκαηνιφγνο), θαη 

 δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ δεηνχληαη απφ έλαλ ηαηξό. 

 Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, φπσο παξαθάησ. 

 Αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ηνκνγξαθία κε εθπνκπή 

πνδηηξνλίσλ. 
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Κάιπςε γηα θαξθίλν γηα ην Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο 

 
Δάλ έρεηε ηελ 

πξνζζήθε 

εμσηεξηθνύ 

αζζελνύο

Δπηζθέςεηο κε ηνλ εηδηθό πνπ ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ζαο (φπσο γηα παξάδεηγκα 

έλαο νγθνιφγνο, ρεηξνπξγφο, αθηηλνιφγνο ή αηκαηνιφγνο), δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο ή δηαδηθαζίεο πνπ δεηά έλαο εηδηθόο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αμνληθψλ ηνκνγξαθηψλ, καγλεηηθψλ ηνκνγξαθηψλ, ηνκνγξαθηψλ κε εθπνκπή 

πνδηηξνλίσλ ή ρεηξνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 
Δάλ δελ έρεηε 

ηελ πξνζζήθε  

εμσηεξηθνύ 

αζζελνύο

Γελ θαιχπηνληαη ακνηβέο εμσηεξηθνύ ηαηξνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηζθέςεσλ 

θαη δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ. 


Κάιπςε γηα γελεηηθέο εμεηάζεηο, απνδεδεηγκέλεο φηη βνεζνχλ ζηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ρεκεηνζεξαπείαο. 



Γελεηηθφο έιεγρνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαπίζησζε γελεηηθήο πξνδηάζεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ πνπ δελ θαιχπηνληαη, θαζψο απηφο ζα 

ζεσξνχληαλ πξνιεπηηθφο. 

Φεηξνπξγείν 



Φεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζεξαπεία ή δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα «Η θάιπςή ζαο γηα νξηζκέλα είδε ζεξαπείαο», φπνπ 
απηή ε ζεξαπεία έρεη απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή.  



Δάλ ζα κπνξνχζαηε λα επσθειεζείηε απφ κηα θαηλνχξηα ή πεηξακαηηθή 

ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία, επηθνηλσλήζηε καδί καο. Θα ζπδεηήζνπκε ηελ 

πξνηεηλφκελε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία καδί ζαο θαη ζα ζπκθσλήζνπκε ζην επίπεδν 

ηεο παξνρήο πνπ ζα θαηαβάινπκε γξαπηψο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ζαο. 

Έρεηε ππφςε φηη ζα θαηαβάινπκε ην πνζφ ηεο αλάινγεο κε-πεηξακαηηθήο 

ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ θαη 

ακνηβψλ. 

Να θυμάστε:  

Γελ θαιχπηνληαη πεξηπινθέο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα εγθεθξηκέλσλ ή κε-

εγθεθξηκέλσλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ. 

Πξόιεςε 



Γελ θαιχπηεηαη ε πξνιεπηηθή ζεξαπεία, γηα παξάδεηγκα:  

 Πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ σο πξνιεπηηθή κέζνδν φπνπ δελ εκθαλίδνληαη 

ζπκπηψκαηα θαξθίλνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ πξαγκαηνπνηήζεηε γελεηηθφ 

έιεγρν, ην απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ δείμεη πξνδηάζεζε γηα θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ, δελ θαιχπηεζηε γηα ηνλ έιεγρν ή ηελ πξνιεπηηθή καζηεθηνκή 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεηε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηήζνπο 

κειινληηθά. 

Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 



Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία γηα θαξθίλν (φπσο θάξκαθα ρεκεηνζεξαπείαο, νξκνληθέο 

ζεξαπείεο θαη βηνινγηθέο ζεξαπείεο),ζηελ νπνία ην θάξκαθν έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ, εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία ζηελ Δπξψπε, ή ηε 

Γηεχζπλζε Σξνθψλ θαη Φαξκάθσλ, εάλ ιακβάλεηε ζεξαπεία νπνπδήπνηε αιινχ 

ζηνλ θφζκν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο έγθξηζεο. 

Atheneos 1911, Athens Greece presenting AXA PPP healthcare http://www.healthcare24.gr



 

32 Η νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο είλαη δηαζέζηκε ζην +44 (0) 1892 556 274 

Κάιπςε γηα θαξθίλν γηα ην Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο 



Τπάξρνπλ θάπνηεο θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο γηα ηνλ θαξθίλν πνπ δίλνληαη 

ζπλήζσο γηα παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Οη ελ ιφγσ παξαηεηακέλεο 

ζεξαπείεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξνρέο. Όκσο, ζηε πεξίπησζε ζεξαπείαο ηνπ 

θαξθίλνπ, εκείο θάλνπκε κηα εμαίξεζε (ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα) γηα θάξκαθα ρεκεηνζεξαπείαο θαη 

βηνινγηθέο ζεξαπείεο φπσο trastuzumab (Herceptin) θαη bevacizumab (Avastin). Οη 

ζεξαπεπηηθέο ζεξαπείεο θαξκάθσλ ζα θαιχπηνληαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο άδεηαο θαξκάθσλ. 

εκείσζε: Αιιαγέο ζηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ θαξκάθνπ ζεκαίλεη φηη νη ζεξαπείεο 

θαξκάθσλ γηα θαξθίλν πνπ θαιχπηνληαη απφ απηφ ην ζπκβόιαην ζα αιιάδνπλ 

απφ θαηξφ ζε θαηξφ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αδεηνδνηεκέλεο 

ζεξαπείεο θαξθίλνπ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ καο. 



Πεηξακαηηθέο ζεξαπείεο θαξκάθσλ γηα ηνλ θαξθίλν ζα θαιχπηνληαη εάλ 

ιακβάλεηε κέξνο ζε κηα ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή δνθηκή, ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ 

ηελ θαηάιιειε επηηξνπή δενληνινγίαο θαη ηα θφζηε έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ εκάο 
γξαπηψο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. 


Κάιπςε γηα ρεκεηνζεξαπεία θαη/ή ζεξαπεία βηνινγηθψλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγείηαη 

γηα λα πξνιεθζεί ε ππνηξνπή ηνπ θαξθίλνπ ή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο χθεζεο. 



Κάιπςε γηα δηθσζθνληθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε δεκηάο ησλ 

νζηψλ ζηνλ θαξθίλν, παξέρεηαη φηαλ απηά ρνξεγνχληαη καδί κε ρεκεηνζεξαπεία 

πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηνλ θαξθίλν. Δπηπιένλ, ζα θαιχςνπκε ην 

θφζηνο ησλ ελέζηκσλ νξκνληθψλ ζεξαπεηώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θαξθίλνπ αο ελψ ιακβάλεηε ρεκεηνζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηνλ θαξθίλν. 

Τπάξρνπλ αθφκε θάπνηεο άιιεο θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο πνπ δίδνληαη γηα 

ζεξαπεία παζήζεσλ δεπηεξεχνπζεο ηνπ θαξθίλνπ, φπσο εξπζξνπνηεηίλε (EPO), 

ε νπνία ζα θαιχπηεηαη ελψ ιακβάλεηε ρεκεηνζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο γηα θαξθίλν. 

 

Φάξκαθα σο εμσηεξηθόο αζζελήο θαη/ή θάξκαθα ζπληαγνγξαθεκέλα απφ ηνλ 

ηαηξό ζαο. Γηα παξάδεηγκα, δηζθία ζεξαπείαο νξκνλψλ (φπσο Tamoxifen) είλαη 

θάξκαθα εμσηεξηθνύ αζζελνύο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ, δελ θαιχπηνληαη απφ ηα 

ζπκβφιαηα καο θαη ηα δηθσζθνληθά (bisphosphinates) πνπ δελ ρνξεγνχληαη καδί 

κε ρεκεηνζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηνλ θαξθίλν δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην ζπκβόιαην απηφ. 

Αθηηλνζεξαπεία 


Αθηηλνζεξαπεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηεο γηα αλαθνχθηζε πφλνπ. 

Παξεγνξεηηθή αγσγή 

 
Γεπηεξεχνπζεο ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαθνχθηζε 

ζπκπησκάησλ, σο άκεζν απνηέιεζκα ηνπ θαξθίλνπ, φπσο ε εηζαγσγή ζπείξαο ή 

απνζηξάγγηζε πγξνχ.  

 
Δθηφο απφ ηε αθηηλνζεξαπεία θαη ηε ρεκεηνζεξαπεία γηα ηελ αλαθνχθηζε ηνπ 

πφλνπ φπσο πεξηγξάθηεθε πξνεγνπκέλσο, δελ ππάξρεη θάιπςε γηα θξνληίδα πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλαθνχθηζε ζπκπησκάησλ. 

Φξνληίδα αζζελώλ ηειηθνύ ζηαδίνπ 
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Κάιπςε γηα θαξθίλν γηα ην Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο 

 Η θξνληίδα γηα εηνηκνζάλαηα άηνκα δελ θαιχπηεηαη φπνπ θη αλ πξαγκαηνπνηείηαη. 

Παξαθνινύζεζε 



Δάλ έρεηε ηελ 

πξνζζήθε 

εμσηεξηθνύ 

αζζελνύο

Δπηβιέςεηο παξαθνινχζεζεο θαη εμεηάζεηο ηνπ θαξθίλνπ ζα θαιχπηνληαη γηα φζν 

έρεηε έλα ηδησηηθφ ζπκβφιαην ηαηξηθήο αζθάιηζεο κε ηελ AXA PPP International κε 

θαηάιιειε παξνρή γηα ηνλ θαξθίλν. Η θάιπςε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηφηε ζπκβνιαίνπ. 

 
Δάλ δελ έρεηε 

ηελ πξνζζήθε 

εμσηεξηθνύ 

αζζελνύο

Η παξαθνινχζεζε ηνπ θαξθίλνπ ζπλήζσο γίλεηαη ζε επηζθέςεηο σο εμσηεξηθόο 

αζζελήο, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζπκβόιαην απηφ. Οπφηε, εζείο δελ 

θαιχπηεζηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαξθίλνπ. 

Πεξηνξηζκνί 

Γελ ππάξρνπλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Σν ζπκβφιαηφ ζαο ζα ζαο παξέρεη 

θάιπςε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγήο ζαο ζεξαπείαο ελψ είζαζηε κέινο ηεο  

AXA PPP International. 

Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ εθαξκφδνληαη εηδηθά ζηελ ελεξγή ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ 

ζαο πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο, φκσο ε θάιπςε ηνπ θαξθίλνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε 

φινπο ηνπο ρξεκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

Άιιεο παξνρέο 



Θεξαπεία κε βιαζηνθχηηαξα θαη ζεξαπεία κε κπειφ ησλ νζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο γηα λα δσξίζεη έλαο δσληαλφο δφηεο 

κπειφ ησλ νζηψλ ή βιαζηνθχηηαξα φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ ελφηεηα «Η θάιπςή 

ζαο γηα νξηζκέλα είδε ζεξαπείαο». 


Γελ ππάξρεη θάιπςε γηα ζρεηηθά έμνδα δηαρείξηζεο (φπσο, αιιά ρσξίο λα 

πεξηνξίδνληαη ζε απηά, ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη ηα έμνδα αλαδήηεζεο δφηε). 
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9 Πού είστε καλυμμένοι για λήψη θεραπείας 

Για ποια νοσοκομεία έχω κάλυψη; 

Δζείο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν ηεο θύξηαο ρώξαο δηακνλήο 
ζαο ή ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο θαη εκείο ζα θαηαβάιινπκε ηα εχινγα έμνδα γηα έλα ηππηθφ 
κνλφθιηλν δσκάηην κε κπάλην. Γελ ζα θαιχςνπκε νπνηαδήπνηε αλαβάζκηζε δσκαηίνπ, 
αληηθείκελα κελνχ πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηα ηππηθά, αληηθείκελα πνιπηειείαο κελνχ ή γεχκαηα 
επηζθεπηψλ. Δηδηθέο απαηηήζεηο εθαξκφδνληαη θαηά ηε ιήςε ζεξαπείαο ζην Ηλσκέλν 
Βαζίιεην. Παξαθαινχκε δείηε ηελ ελφηεηα «Θεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην» γηα πιεξνθνξίεο. 

Ωζηφζν, ε εηαηξεία καο δελ κπνξεί λα δηεπζεηήζεη απεπζείαο δηαθαλνληζκφ ινγαξηαζκψλ γηα 
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε κε φια ηα λνζνθνκεία. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα «Πξνγξακκαηηζκφο 
ζεξαπείαο θαη ππνβνιή απαίηεζεο». 

Σεκείσζε:   

Δκείο ζαο ζπληζηνχκε λα καο θαιέζεηε πξνηνχ ιάβεηε νπνηαδήπνηε ζεξαπεία πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεηε φηη ζα ππάξρεη θάιπςε γηα ηε ζεξαπεία πνπ εζείο ρξεηάδεζηε. Απηφ ζα καο 

βνεζήζεη λα επηβεβαηψζνπκε φηη ζα θαηαβάινπκε ηα έμνδα ηνπ λνζνθνκείνπ πιήξσο θαη λα 

νξγαλψζνπκε ηελ απεπζείαο δηαθαλνληζκφ. Δάλ δελ καο θαιέζεηε πξηλ ηε ιήςε ηεο ζεξαπεία, 

ίζσο λα κε κπνξέζνπκε λα πιεξψζνπκε ην θαλνληθφ πνζνζηφ, εθηφο θαη εάλ ε εηζαγσγή ζαο 

ήηαλ επείγνπζα. 

9.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: 

(α) Υξεψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ή πξνέθπςαλ ζε λνζνθνκείν πνπ βξίζθεηαη 

εληφο ηεο θύξηαο ρώξαο δηακνλήο ηεο ή εληφο ηεο δώλεο θάιπςήο ηεο. Δκείο ζα 

αλαιάβνπκε ηελ εμφθιεζε ησλ εχινγσλ ρξεψζεσλ γηα ηε ρξήζε κνλφθιηλνπ δσκαηίνπ κε 

κπάλην. Δάλ εζείο ιάβεηε επείγνπζα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία 

γηα ηαηξηθή πάζεζε πνπ εθδειψλεηαη μαθληθά ζε νπνηνδήπνηε άιιν λνζνθνκείν, ε 

εηαηξεία καο ζα θαηαβάιεη κφλν ηελ παξνρή πνπ παξέρεηαη φηαλ βξίζθεζηε εθηφο ηεο 

δώλεο θάιπςεο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. 

9.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Οπνηεζδήπνηε ρξεψζεηο γηα ηακαηηθά ινπηξά, θιηληθέο θπζηθήο ζεξαπείαο ή άιιεο 

παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο, αθφκε θαη αλ έρνπλ θαηαγξαθεί σο λνζνθνκεία. 

(β) Δηδηθή λνζειεία ζε λνζνθνκείν, εθηφο εάλ ε εηαηξεία καο έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπκθσλήζεη φηη είλαη απαξαίηεηε θαη θαηάιιειε. 

(γ) Οπνηεζδήπνηε λνζνθνκεηαθέο ρξεψζεηο γηα έλα κε ηππηθφ κνλφθιηλν δσκάηην κε κπάλην ή 

αλαβάζκηζε δσκαηίνπ, αληηθείκελα πνιπηέιεηαο κελνχ, αληηθείκελα κελνχ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ηππηθά ή γεχκαηα επηζθεπηψλ. εκείσζε: κπνξείηε λα αλαβαζκίζεηε 

ην δσκάηηφ ζαο ή αληηθείκελα ηνπ κελνχ, φκσο εκείο ζα θαιχςνπκε ηηο εχινγεο ρξεψζεηο 

γηα έλα κνλφθιηλν δσκάηην κε κπάλην θαη εζείο ζα είζαζηε ππεχζπλνη γηα ηελ θάιπςε 

νπνηνλδήπνηε επηπιέσλ ρξεψζεσλ. 
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10 Ποιον πληρώνουμε για τη θεραπεία 

Σν ζπκβόιαην ζαο παξέρεη παξνρέο γηα ζεξαπεία παξερφκελε απφ ηαηξό θαη πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο.  

Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Σν ζπκβόιαην απηφ ζαο παξέρεη παξνρέο γηα 

ζεξαπεία παξερφκελε απφ δεπηεξεύνληεο ηαηξνύο θαη θπζηνζεξαπεπηέο θαη πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο. 

Ποιες υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς, δευτερεύοντες ιατρούς και 

φυσικοθεραπευτές πληρούν τις προϋποθέσεις για καταβολή παροχής; 

Οη ακνηβέο ησλ ηαηξώλ γηα ζεξαπεία ζε λνζνθνκείν θαη νη ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο 

πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή παξνρήο, ζχκθσλα κε νπνηνπζδήπνηε 

πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ. Η εηαηξεία καο δελ εμνθιεί ρξεψζεηο γηα έμνδα 

δηαρείξηζεο ή γξαπηέο εθζέζεηο. 

Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Οη ακνηβέο ησλ ηαηξώλ γηα επηζθέςεηο, 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη εκβνιηαζκνχο πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή 

παξνρήο, ζχκθσλα κε νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ. Οη ρξεψζεηο 

ησλ δεπηεξεπόλησλ ηαηξώλ θαη ησλ θπζηθνζεξαπεπηώλ γηα ζεξαπεία θαιχπηνληαη ζχκθσλα 

κε νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ. 

Καταβάλλονται οι αμοιβές θεραπείας πλήρως; 

αο ζπληζηνχκε λα καο ηειεθσλήζεηε πξηλ ιάβεηε νπνηνδήπνηε ζεξαπεία ψζηε λα 

επηβεβαηψζνπκε φηη ζα θαηαβάινπκε ηηο δαπάλεο ηνπ ηαηξνύ, ηνπ θπζηνζεξαπεπηή ή ησλ 

δεπηεξεπόλησλ ηαηξώλ πιήξσο. Δάλ δελ καο ηειεθσλήζεηε πξηλ ηε ζεξαπεία, ζα 

πιεξψζνπκε ην ζπλεζηζκέλν πνζφ ρξέσζεο ησλ ηαηξώλ, ησλ θπζηνζεξαπεπηώλ ή ησλ 

δεπηεξεπόλησλ ηαηξώλ γηα ηε ζεξαπεία. 

10.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη:  

(α) Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Υξεψζεηο ζεξαπείαο εθηφο 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ κέρξη ην ζπλεζηζκέλν πνζφ ρξέσζεο ηαηξώλ, 

θπζηνζεξαπεπηώλ ή δεπηεξεπόλησλ ηαηξώλ γηα ηελ ελ ιφγσ ζεξαπεία. 

(β) Δάλ δελ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Υξεψζεηο ζεξαπείαο εθηφο 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ κέρξη ην ζχλεζεο πνζφ πνπ ρξεψλεηαη απφ ηαηξνύο. 

10.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Υξεψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έλαλ ηαηξό ή δεπηεξεύνληα ηαηξό φηαλ έρεηε 

παξαπεκθζεί απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο ή εάλ ν ηαηξόο ή ν δεπηεξεύσλ 

ηαηξόο απηφο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο. 

(β) Υξεψζεηο ζεξαπείαο εθηφο Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ κεγαιχηεξεο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ 

πνζνχ ρξέσζεο ηαηξώλ, θπζηνζεξαπεπηώλ ή δεπηεξεπόλησλ ηαηξώλ γηα ηελ ελ 

ιφγσ ζεξαπεία. 

(γ) Υξεψζεηο γηα γεληθή πεξηπνίεζε πνδηψλ, αθφκε θαη αλ δηεμάγεηαη απφ ρεηξνπξγφ 
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πνδίαηξν. 

(δ) Οπνηεζδήπνηε ρξεψζεηο γηα ζχληαμε γξαπηψλ εθζέζεσλ ή άιια έμνδα δηαρείξηζεο. 

Παξαθαινχκε δείηε επίζεο ηελ ελφηεηα «Θεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην» γηα εηδηθέο 

απαηηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ιήςε ζεξαπείαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. 
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11 Θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα επηιέμεηε λα ιάβεηε ηε ζεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σα φξηα 
παξνρψλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο παξακέλνπλ ηα ίδηα γηα ηε ζεξαπεία πνπ ιακβάλεηαη ζην 
Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

Οη φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο εθαξκφδνληαη γηα 

ζεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Γηα λα κπνξέζνπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο ππάξρνπζεο 

ζρέζεηο πνπ έρνπκε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κε ηαηξνύο θαη λνζνθνκεία, νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο εθαξκφδνληαη γηα ζεξαπεία πνπ ιακβάλεηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. 

Πώς θα διευθετηθούν οι λογαριασμοί μου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

στο Ηνωμένο Βασίλειο; 

Η ΑΥΑ ΡΡΡ International παξέρεη ππεξεζία απεπζείαο δηαθαλνληζκνχ γηα ηνπο θαηφρνπο 

Γηεζλψλ ζπκβνιαίσλ πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Δάλ εζείο 

ρξεηαζηείηε ζεξαπεία, ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ζε λνζνθνκείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σν λνζνθνκείν ζα ζηείιεη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο γηα ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη ηελ εκεξήζηα λνζειεία θαηεπζείαλ ζε 

εκάο, κφιηο εζείο θαηαζέζεηε ην ζπκπιεξσκέλν έληππν απαίηεζεο ή ηελ επηζηνιή καο γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο θάιπςεο. 

Δάλ ρξεηαζηείηε λα ππνβάιεηε κηα απαίηεζε, παξαθαινχκε αθνινπζείζηε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα «Πξνγξακκαηηζκφο ζεξαπείαο θαη ππνβνιή απαίηεζεο». 

Τι κάλυψη θα έχω για ψυχιατρική θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο; 

Δάλ ρξεηαζηείηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε γηα ςπρηαηξηθή αζζέλεηα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, 

ην λνζνθνκείν ζα επηθνηλσλήζεη καδί καο πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη 

εάλ ην ζπκβόιαηό ζαο θαιχπηεη απηή ηε ζεξαπεία. Δάλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

επηβεβαηψζνπκε ηελ θάιπςε, ζα ζπκθσλήζνπκε κε ην λνζνθνκείν λα πιεξψζνπκε ηελ αξρηθή 

πεξίνδν ηεο λνζειείαο ζαο. 

Δάλ ρξεηαζηεί λα παξακείλεηε ζην λνζνθνκείν κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ φζν είρε ζπκθσλεζεί 

αξρηθά, ζα δεηήζνπκε απφ ηνλ ηαηξό λα παξάζρεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία, ηα νπνία ζα καο 

βνεζήζνπλ λα δηαπηζηψζνπκε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ ζεξαπεία.  

Παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηε ζειίδα 29 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάιπςε ζαο 

ςπρηαηξηθήο ζεξαπείαο. 

Για ποια νοσοκομεία έχω κάλυψη στο Ηνωμένο Βασίλειο; 

Δπηπιένλ ζε φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ θάιπςε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα «Πνπ έρεηε 

θάιπςε γηα ηε ζεξαπεία», εκείο ζα θαηαβάιινπκε ηηο ρξεψζεηο πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ πάξνρν κε ηνλ 

νπνίν ε εηαηξεία καο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ γηα πεξηπηψζεηο 

ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο (νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ρξεψζεηο γηα 

ρξήζε θαξκάθσλ). Ωζηφζν, εάλ εζείο ρξεηαζηείηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, εκεξήζηα 

λνζειεία ή αμνληθή, καγλεηηθή ηνκνγξαθία ή ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, πξέπεη εζείο λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα λνζνθνκείν, ή κηα κνλάδα 

εκεξήζηαο λνζειείαο ή δηαγλσζηηθό θέληξν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ 

ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  

Atheneos 1911, Athens Greece presenting AXA PPP healthcare http://www.healthcare24.gr



 

38 Η νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο είλαη δηαζέζηκε ζην +44 (0) 1892 556 274 

Ο Καηάινγνο Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα καο: 

www.axappphealthcare.co.uk ή επηθνηλσλψληαο κε ηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ καο. 

Σα λνζνθνκεία πνπ εκείο ζπκπεξηιάβακε ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ επηιέρηεθαλ κε γλψκνλα ηελ πνηφηεηα, ηηο ηηκέο θαη ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

θαη ε εηαηξεία καο έρεη ζπλάςεη Σπκθσλία καδί ηνπο κε βάζε ηελ νπνία παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ζηνπο πειάηεο καο.  

Σεκείσζε:   

Δάλ εκείο δελ κπνξέζνπκε, κεηά απφ εχινγε δηαπξαγκάηεπζε, λα θιείζνπκε ηε Σπκθσλία 

ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεην απφ θαηξφ ζε θαηξφ λα δηαθφπηνπκε ηε 

ζπλεξγαζία καο κε ην λνζνθνκείν, ηε κνλάδα εκεξήζηαο λνζειείαο ή ην δηαγλσζηηθό 

θέληξν πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, γηα λα 

πξνζηαηέςνπκε ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ πειαηψλ καο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε εηαηξεία καο 

ζα αλαθνηλψζεη ηε δηαθνπή ζηελ ηζηνζειίδα καο www.axapppinternational.com. Πξνθεηκέλνπ λα 

είζηε βέβαηνη γηα ηελ θάιπςε, ηειεθσλήζηε ηελ νκάδα καο Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ πξηλ απφ 

θάζε ζεξαπεία. 

Δπίζεο, εκείο έρνπκε ζπλάςεη ζπγθεθξηκέλνπο δηαθαλνληζκνχο ζε ζρέζε κε ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο θαηαξξάθηε πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

Τι θα συμβεί εάν επιλέξω να λάβω θεραπεία σε νοσοκομείο, μονάδα 

ημερήσιας νοσηλείας ή διαγνωστικό κέντρο του Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 

δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Νοσοκομείων του Ηνωμένου Βασιλείου; 

Δάλ εζείο ιάβεηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία ζε νπνηνδήπνηε 

λνζνθνκείν ή νπνηαδήπνηε κνλάδα εκεξήζηαο λνζειείαο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ή εάλ θάλεηε αμνληθή, καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία ή ηνκνγξαθία κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ ζε έλα δηαγλσζηηθό θέληξν πνπ εκείο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηφηε εκείο ζα 

ζαο δψζνπκε έλα κηθξφ ρξεκαηηθφ πνζφ ζε ξεπζηφ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 

παξνρώλ. Δζείο ζα είζαζηε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 
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Γηεζλέο Πξφγξακκα Τγείαο Standard – Παξνρή ζε κεηξεηά ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

Παξνρέο Δπίπεδν παξνρώλ 

Ννζειεία θαη ηαθηηθά ηαηξεία: 

1. Παξνρή ζε κεηξεηά εθηφο θαηαιφγνπ. Η παξνρή απηή θαηαβάιιεηαη εάλ ιάβεηε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε ή εκεξήζηα λνζειεία ζε έλα λνζνθνκείν ή ζε κηα κνλάδα εκεξήζηαο λνζειείαο 

ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

ηεξιίλεο 

100 ζηεξιίλεο γηα ζεξαπεία εκεξήζηαο λνζειείαο ή 

γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε γηα ζεξαπεία εκεξήζηαο 

ζεξαπείαο. 

Γνιάξηα ΗΠΑ 

160 δνιάξηα γηα ζεξαπεία εκεξήζηαο λνζειείαο ή γηα 

θάζε δηαλπθηέξεπζε γηα ζεξαπεία εκεξήζηαο 

ζεξαπείαο. 

Δπξψ 

125 επξψ γηα ζεξαπεία εκεξήζηαο λνζειείαο ή γηα 

θάζε δηαλπθηέξεπζε γηα ζεξαπεία εκεξήζηαο 

ζεξαπείαο. 

2. Παξνρή γηα δηάγλσζε ζε κεηξεηά εθηφο θαηαιφγνπ. Η παξνρή απηή είλαη πιεξσηέα γηα ρξήζε 

εγθαηάζηαζεο γηα αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία θαη ηνκνγξαθία κε εθπνκπή 

πνδηηξνλίσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ε νπνία δελ αλαθέξεηαη σο δηαγλσζηηθό θέληξν ζηνλ 

Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

ηεξιίλεο 100 ζηεξιίλεο αλά επίζθεςε. 

Γνιάξηα ΗΠΑ 160 δνιάξηα αλά επίζθεςε. 

Δπξψ 125 επξψ αλά επίζθεςε. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ, αλαηξέμηε: 

ειίδα 34  

 

Να ζπκάζηε:   

Δάλ είλαη ηαηξηθψο απαξαίηεην εζείο λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα λνζνθνκείν, κηα κνλάδα 

εκεξήζηαο λνζειείαο ή έλα δηαγλσζηηθό θέληξν πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη εκείο έρνπκε εηδηθά ζπκθσλήζεη 

γξαπηψο ζε απηφ πξηλ μεθηλήζεη ε ζεξαπεία, ηφηε εκείο ζα θαιχςνπκε ηα έμνδα ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Που μπορώ να λάβω χειρουργική θεραπεία καταρράκτη που πληροί τις 

προϋποθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο; 

Δάλ εζείο ρξεηάδεζηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηαξξάθηε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, εκείο ζα 

θαιχςνπκε ηα έμνδα ηεο ζεξαπείαο πνπ πιεξνί ηεο πξνϋπνζέζεηο, φηαλ ν ηαηξόο ζάο 

παξαπέκςεη απεπζείαο ζε κηα κνλάδα κε ηελ νπνία ε εηαηξεία καο έρεη ζπκθσλήζεη λα παξέρεη 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαηαξξάθηε.  
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11.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: 

(α) Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαηαξξάθηε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαηφπηλ απφθαζεο 

ηαηξνύ ζε κηα κνλάδα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κε ηελ νπνία εκείο έρνπκε θάλεη 

ζπκθσλία.  

(β) Υξεψζεηο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ πάξνρν κε ηνλ νπνίν ε 

εηαηξεία καο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ γηα πεξηπηψζεηο 

ζεξαπείαο σο εμσηεξηθόο αζζελήο (νη νπνίεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ρξεψζεηο γηα 

ηε ρξήζε θαξκάθσλ). 

11.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Υξεψζεηο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν εθηφο Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, νη νπνίεο είλαη παξάινγεο ή ππεξβνιηθέο. 

Όλες οι χρεώσεις θεραπείας για τους ιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές και 

δευτερεύοντες ιατρούς στο Ηνωμένου Βασιλείου θα καλυφτούν πλήρως; 

Η εηαηξεία καο εθδίδεη έλα έγγξαθν κε ηίηιν «Πξφγξακκα Γηαδηθαζηψλ θαη Ακνηβψλ», ην νπνίν 

εμεγεί ηα πνζά πνπ εκείο ζα θαηαβάινπκε ζηνπο ηαηξνύο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην γηα 

ππεξεζίεο πνπ παξείραλ ζηνπο πειάηεο καο. Δκείο ζα θαηαβάινπκε ακνηβέο πνπ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πιήξσο φηαλ νη ρξεψζεηο ηνπ ηαηξνύ βξίζθνληαη εληφο ηνπ νξίνπ, ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη ζην πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ.  

Δάλ έρεηε ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθνύ αζζελνύο: Δκείο ζα θαηαβάινπκε ρξεψζεηο 

θπζηνζεξαπεπηή θαη δεπηεξεύνληα ηαηξνύ κέρξη ην επίπεδν πνπ εκθαλίδεηαη ζην πξφγξακκα 

δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ.  

Δίλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα καο: www.axapppinternational.com ή επηθνηλσλψληαο κε ηελ 

νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ καο. 

αο ζπκβνπιεχνπκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο πξνηνχ ιάβεηε ζεξαπεία, γηα λα 

επηβεβαηψζεηε εάλ εκείο ζα θαιχςνπκε πιήξσο ηα έμνδα ηεο ζεξαπείαο γηα ην άηνκν πνπ 

πξνγξακκαηίδεηε εζείο λα επηζθεθηείηε. Δάλ εκείο δελ θαιχςνπκε πιήξσο ην πνζφ, ζα ζαο 

ελεκεξψζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο ζαο. 

Τι θα συμβεί εάν στη θεραπεία που λαμβάνω στο Ηνωμένου Βασιλείου 

συμμετάσχει και αναισθησιολόγος; 

Πξηλ ιάβεηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζαο ζπληζηνχκε λα 

πιεξνθνξεζείηε απφ ηνλ ηαηξό ζαο πνηφλ αλαηζζεζηνιφγν πξφθεηηαη ζα θαιέζεη. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη εκείο κπνξνχκε λα ζαο πνχκε εάλ ν αλαηζζεζηνιφγνο είλαη εθείλνο πνπ εκείο ζα θαιχςνπκε 

πιήξσο ή εάλ απηφ δελ ζπκβεί απηφ, ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ ζα θαιχςνπκε (φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ). Ωζηφζν, αλ εζείο δελ μέξεηε, φηαλ καο 

θαιέζεηε, πνηφλ αλαηζζεζηνιφγν πξφθεηηαη ν ηαηξόο ζαο λα ρξεζηκνπνηήζεη, εκείο ζα 

θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ην εάλ ζπλήζσο δνπιεχεη 

κε έλαλ αλαηζζεζηνιφγν, ηνλ νπνίν εκείο δελ θαιχπηνπκε πιήξσο.  
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11.3 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: 

(α) Οη ρξεψζεηο ζεξαπείαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην παξακέλνπλ ζην επίπεδν πνπ νξίδεηαη 

ζην πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ καο ή ζην πνζφ ρξέσζεο, εάλ ην πνζφ είλαη 

θαηψηεξν απφ ην επίπεδν απηφ. 

11.4 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Υξεψζεηο ζεξαπείαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην φηαλ απηέο βξίζθνληαη πάλσ απφ ην φξην 

πνπ νξίδεηαη ζην πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ θαη ακνηβψλ καο.  

(β) Υξεψζεηο ζεξαπείαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηαηξό, 

θπζηνζεξαπεπηή ή δεπηεξεύνληα ηαηξό, ηνλ νπνίν ζαο ηνλ έρνπκε πεξηγξάςεη σο 

θάπνηνλ ηνπ νπνίνπ ηελ ακνηβή ζα θαηαβάιινπκε πιήξσο, αλ, ρσξίο δηθή καο ζπκθσλία, 

ρξεψζεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν ηνπ πνζφ γηα ζεξαπεία. 
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12 Επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό  

Τι κάλυψη προσφέρει το συμβόλαιό μου όταν βρίσκομαι εκτός ζώνης 

κάλυψης; 

Σν ζπκβόιαηό ζαο έρεη ζρεδηαζηεί αξρηθά γηα λα παξέρεη θάιπςε γηα ηαηξηθή ζεξαπεία πνπ 

ιακβάλεηαη εληφο ηεο δώλεο θάιπςεο. Δάλ εζείο δελ έρεηε ηελ αλαβάζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο ΗΠΑ, ηφηε ππάξρεη φξην ζηελ θάιπςε πεξηνρήο γηα επείγνπζα ζεξαπεία, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξψο ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. 

12.1 Η εηαηξεία καο θαιχπηεη: 

(α) Δπείγνπζα ζεξαπεία ή ζεξαπεία ηαηξηθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδειψλεηαη μαθληθά ελψ 

βξίζθεζηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςεο, έσο ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ. 

εκείσζε: ε παξνρή απηή είλαη δηαζέζηκε, εάλ εζείο δελ έρεηε ηελ αλαβάζκηζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ΗΠΑ. Δκείο ζα αλαιάβνπκε ηελ εμφθιεζε ησλ εχινγσλ ρξεψζεσλ γηα ηε 

ρξήζε κνλφθιηλνπ δσκαηίνπ κε κπάλην, φπνπ ππάξρεη. 

12.2 Η εηαηξεία καο δελ θαιχπηεη: 

(α) Απαηηήζεηο, εάλ εζείο ηαμηδέςαηε εθηφο ηεο δώλεο θάιπςήο ζαο γηα λα ιάβεηε ζεξαπεία 

(αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ή φρη απηφ ήηαλ ν κφλνο ιφγνο) ή ηαμηδέςαηε αςεθψληαο ηεο 

ηαηξηθέο ππνδείμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκνζηεπκέλεο ππφδεημεο ηνπ Αξρηάηξνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Αγγιίαο). 

(β) Υξεψζεηο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν εθηφο Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ, νη νπνίεο είλαη παξάινγεο ή ππεξβνιηθέο. 

Μπορώ να επαναπατριστώ στην κύρια χώρα διαμονής μου ή στη ζώνη 

κάλυψής μου για να λάβω θεραπεία; 

Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εζείο κπνξεί λα πξνηηκήζεηε λα επηζηξέςεηε 

ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή ζηε δώλε θάιπςήο ζαο γηα λα ιάβεηε ζεξαπεία πνπ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ επείγνπζα εηζαγσγή ζαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, εζείο ζα θαιχπηεζηε απφ ηηο 

παξνρέο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο θαηά ηελ επηζηξνθή ζαο ζηελ θύξηα 

ρώξα δηακνλήο ζαο ή ζηε δώλε θάιπςεο ζαο θαη κπνξείηε λα ηηο απαηηήζεηε κε ηνλ 

ζπλεζηζκέλν ηξφπν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην θφζηνο ηεο επηζηξνθήο ζαο ζηελ θύξηα ρώξα 

δηακνλήο ή ζηε δψλε θάιπςήο ζαο επηβαξχλεη εζάο. 

Τι θα συμβεί εάν αρρωστήσω και οι τοπικές, ιατρικές εγκαταστάσεις δεν είναι 

επαρκείς για τη θεραπεία μου; 

Δάλ εζείο ηξαπκαηηζηείηε ή αξξσζηήζεηε μαθληθά θαη ρξεηαζηείηε άκεζε επείγνπζα 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηφηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία δηαθνκηδήο ή 

επαλαπαηξηζκνύ πνπ ζαο παξέρεηαη. 

Η ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ νξίδεηαη ζην γισζζάξην σο: 

ε κεηαθνξά ζαο ζε άιιν λνζνθνκείν πνπ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, είηε 

ζηε ρψξα ζηελ νπνία εζείο κεηαθεξζήθαηε ιφγσ ηεο αζζέλεηαο είηε ζε άιιε γεηηνληθή ρψξα 
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(δηαθνκηδή) ή ε επηζηξνθή ζαο ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή ζηε ρώξα ζαο 

(επαλαπαηξηζκφο). Η ππεξεζία απηή ζπκπεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε ζεξαπεία, 

ε νπνία ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ζαο απφ ηε δηεζλή εηαηξεία παξνρήο 

βνήζεηαο πνπ ε εηαηξεία καο έρεη δηνξίζεη. 

Οη εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιια ζεκεία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηελ 

ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ, αιιά ηζρχνπλ γηα ηε ζεξαπεία πνπ ζα ιάβεηε ζηελ 

θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο ή ζηε ρώξα ζαο ή ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ζηελ νπνία εζείο 

δηαθνκηζηήθαηε. Δάλ εζείο ρξεηαζηείηε ηελ ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ, ζα 

πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην θέληξν επηρεηξήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ψζηε λα ιάβεηε άκεζε 

βνήζεηα ή ζπκβνπιέο κέζσ ηειεθψλνπ.  

ηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα θαλνλίζνπκε λα εμεηαζηείηε εζείο απφ δηνξηζζέληα ηαηξό θαη λα 

κεηαθηλεζείηε εζείο ή λα επηζηξέςεηε εζείο ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο, εάλ απηφ είλαη 

απαξαίηεην. Η ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππφ ηαηξηθή 

επίβιεςε, εάλ ν δηνξηζζείο ηαηξόο ην θξίλεη απαξαίηεην. 

Μπνξείηε λα βξείηε ηνπο πιήξεηο θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξεζία δηαθνκηδήο ή 

επαλαπαηξηζκνύ ζηηο παξαγξάθνπο 12.3 θαη 12.4. 

Ειδικοί όροι που σχετίζονται με την υπηρεσία διακομιδής ή επαναπατρισμού 

από το εξωτερικό 

12.3 Η ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ απφ ην εμσηεξηθφ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη 

δηαθαλνληζκνί έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ εκάο: 

(α) Σν θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ζαο κε αζζελνθφξν αεξνζθάθνο, κε θαλνληθφ αεξνζθάθνο ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν κέζν κεηαθνξάο εκείο ζεσξνχκε θαηάιιειν. Δκείο ζα απνθαζίζνπκε 

ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα.  

(β) Δάλ εζείο εηζαρζείηε ζην λνζνθνκείν, εάλ θαηά ηε γλψκε ηνπ δηνξηζζέληνο ηαηξνύ, νη 

ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην λνζνθνκείν δελ είλαη θαηάιιειεο ή επαξθείο, εζείο ζα 

δηαθνκηζηείηε ζηελ πιεζηέζηεξε πεξηνρή φπνπ δηαηίζεληαη νη θαηάιιειεο ππεξεζίεο. 

(γ) Σα εχινγα θαη απαξαίηεηα έμνδα κεηαθνξάο θαη πξφζζεηεο δηακνλήο ελφο επηπιένλ 

αηφκνπ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ, ην νπνίν ζα ζαο ζπλνδεχεη θαηά ηε κεηαθνξά ζαο εάλ 

εζείο είζηε θάησ ησλ 18 εηψλ (ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εκείο ζεσξνχκε φηη ε 

ηαηξηθή ζαο θαηάζηαζε θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ζπλνδνχ). 

(δ) Σα εχινγα πξφζζεηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ ηεο επηζηξνθήο 

ησλ ζπγγελψλ ζηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην ζπκβφιαην ηεο 

AXA PPP International θαη νη νπνίνη ζαο ζπλφδεςαλ ζην ηαμίδη ζαο ζην εμσηεξηθφ. 

(ε) Η επηζηξνθή ηεο ζσξνχ ζαο ζε ιηκάλη ή αεξνδξφκην ηεο θύξηαο ρώξαο δηακνλήο ζαο ή 

ηεο ρώξαο ζαο, εάλ εζείο πεζάλεηε εθηφο ηεο ρώξαο ζαο, εθηφο θαη εάλ πεζάλεηε ππφ 

ζπλζήθεο φπσο εκθαλίδνληαη ζην 12.4(β). 
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12.4 Η ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ απφ ην εμσηεξηθφ δελ 

δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαθάησ: 

(α) Οπνηαδήπνηε ηαηξηθή θαηάζηαζε πνπ δελ ζαο εκπνδίδεη λα ζπλερίζεηε ην ηαμίδη ή ηελ 

εξγαζία ζαο θαη ε νπνία δελ απαηηεί άκεζε επείγνπζα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. 

(β) Οπνηαδήπνηε έμνδα πξνθχπηνπλ απφ ή πξνθαινχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ 

απηνπξνθιεζέληα ηξαπκαηηζκφ ή απφπεηξα απηνθηνλίαο. 

(γ) Οπνηαδήπνηε θφζηε πξνθχπηνπλ ή ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε θαηάρξεζε 

αιθνφι, λαξθσηηθψλ ή άιισλ νπζηψλ. 

(δ) Οπνηαδήπνηε δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ζπκκεηνρήο ζαο ή εθγχκλαζεο ζε 

νπνηνδήπνηε άζιεκα γηα ην νπνίν ιακβάλεηε κηζζφ ή ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνηξνθηψλ ή ρνξεγηψλ (εθηφο θαη εάλ ιακβάλεηε κφλν ηηο 

δαπάλεο ηαμηδίνπ).  

(ε) Θεξαπεία ηξαπκαηηζκψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκκεηνρή ζε 

αζιήκαηα ή απφ άικαηα ζε θελφ, ειεγρφκελεο πηψζεηο ζε γθξεκφ, πηήζε κε αεξνζθάθνο 

ρσξίο άδεηα ή σο καζεηεπφκελνο, πνιεκηθέο ηέρλεο, ειεχζεξε αλαξξίρεζε, νξεηβαζία κε ή 

ρσξίο ζρνηληά, θαηαδχζεηο ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 10 κέηξα, ηξέθηλγθ ζε χςνο 

κεγαιχηεξν απφ 2.500 κέηξα, κπάληδη ηδάκπηλγθ, θαλφ, αεηφ βνπλνχ, αιεμίπησην πιαγηάο ή 

αεξνπηεξηζκφ, ξίςεηο κε αιεμίπησην, θαηαθφξπθε θαηάβαζε ζε ζπήιαηα, ζθη εθηφο πίζηαο 

ή νπνηνδήπνηε άιιν ρεηκεξηλφ άζιεκα πνπ εθηειείηαη εθηφο πίζηαο. 

(ζη) Σε κεηαθνξά ζαο απφ πινίν, πιαηθφξκα εμφξπμεο πεηξειαίνπ ή παξφκνηα ππεξάθηηα 

ηνπνζεζία.  

(δ) Οπνηαδήπνηε έμνδα πνπ ε εηαηξεία καο δελ εγθξίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ή έμνδα πνπ 

πξνέθπςαλ, ελψ εκείο δελ είρακε ελεκεξσζεί γηα ην αηχρεκα ή ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία 

εζείο ρξεηαζηήθαηε ηελ ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ εληφο 30 εκεξψλ απφ 

ην ζπκβάλ (εθηφο θη αλ απηφ δελ ήηαλ εχινγα εθηθηφ). 

(ε) Σα έμνδα ζεξαπείαο εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεία, ε νπνία ρνξεγείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ζαο απφ ηε δηεζλή εηαηξεία παξνρήο βνήζεηαο πνπ έρνπκε δηνξίζεη. 

(ζ) Οπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο γηα ην ηαμίδη πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο θαη 

ην εηζηηήξην ηνπ ζπλνδνχ ζαο, ζα πεξηέιζεη ακέζσο ζηελ ηδηνθηεζία καο θαη εζείο ζα πξέπεη 

λα καο ην δψζεηε. 

(η) Οπνηαδήπνηε έμνδα πξνθχπηνπλ απφ ππξεληθή κφιπλζε, βηνινγηθή κφιπλζε ή ρεκηθή 

κφιπλζε, πφιεκν (είηε έρεη θεξπρζεί είηε φρη), ελέξγεηεο ερζξνχ, εηζβνιή, εκθχιην πφιεκν, 

αληαξζία, εμέγεξζε, επαλάζηαζε, πξαμηθφπεκα, εθξήμεηο πνιεκηθψλ φπισλ ή άιιν 

γεγνλφο παξφκνην κε απηά πνπ αλαθέξνληαη. 

(θ) Οπνηαδήπνηε έμνδα πξνθχςνπλ εάλ, θαηά ην ρξφλν ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, εζείο ηαμηδεχεηε ζε 

ρψξα ή πεξηνρή ηελ νπνία ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη Κνηλνπνιηηείαο ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην πεξηιακβάλεη ζηνλ θαηάινγν κε ηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδψζεη 

ηαμηδησηηθή νδεγία ζρεηηθά κε: 

 φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πξνο απηή, ή 

 φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο γηα δηαθνπέο ή ππνζέζεηο πνπ δελ είλαη ζεκαληηθέο. 

Απηή ε εμαίξεζε ηζρχεη αλεμάξηεηα κε ηνλ ιφγν ηνπ ηαμηδηνχ ζαο. 
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12.5 ε ζρέζε κε ηελ ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ απφ ην 

εμσηεξηθφ, ε εηαηξεία καο δελ επζχλεηαη γηα: 

(α) Οπνηαδήπνηε αδπλακία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ απφ ην 

εμσηεξηθφ ή γηα θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ παξνρή ηεο, εθηφο εάλ ε αδπλακία ή ε 

θαζπζηέξεζε πξνθιήζεθε απφ δηθή καο ακέιεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακέιεηαο ηεο 

δηεζλνχο εηαηξείαο παξνρήο βνήζεηαο, ηελ νπνία εκείο έρνπκε δηνξίζεη λα ελεξγεί εθ κέξνπο 

καο) ή ακέιεηα ησλ πξαθηφξσλ πνπ έρνπλ δηνξηζηεί απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο. 

(β) Αδπλακία ή θαζπζηέξεζε θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο δηαθνκηδήο ή 

επαλαπαηξηζκνύ απφ ην εμσηεξηθφ, εάλ:  

 βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ε ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ απφ ην εμσηεξηθφ 

δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί ζηε ρψξα ζηελ νπνία ππάξρεη αλάγθε γηα απηήλ, ή  

 ε απνηπρία ή ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ιφγν πνπ δελ κπνξνχκε λα 

ειέγμνπκε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απεξγηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πηήζεσλ, αιιά 

ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο. 

(γ) Σξαπκαηηζκφ ή ζάλαην πνπ πξνθιήζεθε θαηά ηε κεηαθνξά ζαο, εθηφο εάλ πξνθιήζεθε 

απφ ακέιεηά καο ή απφ ακέιεηα νπνηνπδήπνηε ελεξγνχζε εθ κέξνπο καο. 
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13 Υπηρεσία Health at Hand 

24ωρη ιατρική υποστήριξη για σας και την οικογένεια σας 

Μέζσ ηεο ηειεθσληθήο καο ππεξεζίαο γηα πιεξνθνξίεο πγείαο, ηελ Health at Hand, έρεηε 

πξφζβαζε ζε κηα εθπαηδεπκέλε θαη έκπεηξε νκάδα επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ πγείαο, 24 ψξεο 

ηελ εκέξα, 365 κέξεο ηνλ ρξφλν. 

Δίηε εζείο ηειεθσλήζεηε αξγά ην βξάδπ επεηδή αλεζπρείηε γηα ηελ πγεία ηνπ παηδηνχ ζαο είηε 

επεηδή εζείο έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο μεράζαηε λα ζπδεηήζεηε κε ηνλ ηαηξφ ζαο, ε 

ππεξεζία Health at Hand ζα είλαη πηζαλφηαηα ζε ζέζε λα ζαο πξνζθέξεη ηε βνήζεηα πνπ εζείο 

ρξεηάδεζηε.  

Οκάδα απφ λνζειεπηέο, θαξκαθνπνηνχο, ζπκβνχινπο θαη καίεο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα 

ζαο πξνζθέξνπλ ηελ πνιχηηκε εκπεηξία ηνπο. Δπίζεο, απαληνχλ ζηηο απνξίεο ζαο θαη ζαο 

δίλνπλ ηηο πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο, ζεξαπείεο θαη 

θαξκαθεπηηθέο αγσγέο, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπηθνχο θαη εζληθνχο νξγαληζκνχο. Αθφκε, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζαο ζηείινπλ δσξεάλ ελεκεξσηηθά θχιια θαη θπιιάδηα γηα έλα επξχ 

θάζκα ηαηξηθψλ ζεκάησλ, θαηαζηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ θαη πξφζπκα ζα επηθνηλσλήζνπλ καδί 

ζαο γηα λα ζπδεηήζεηε ηπρφλ απνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα έρεηε ζρεηηθά κε φζα εζείο δηαβάζαηε. 

Health at Hand  +44 (0) 1737 815 197 

Η ππεξεζία Health at Hand είλαη ζηε δηάζεζή ζαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ηελ εκέξα ή ηε 

λχρηα, 365 εκέξεο ην ρξφλν. 

Δπίζεο, κπνξείηε λα ζηείιεηε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ππεξεζία Health at 

Hand, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο: www.axapppinternational.com 

Δάλ θαιείηε απφ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηα Νεζηά ηεο Μάγρεο, θαιέζηε ην 0800 003 004  

νη θιήζεηο είλαη δσξεάλ. 

Έρεηε ηνλ θσδηθφ πειάηε κπξνζηά ζαο πξηλ ηειεθσλήζεηε. 

Σεκείσζε   

Η ππεξεζία Health at Hand δελ πξαγκαηνπνηεί δηαγλψζεηο νχηε ζπληαγνγξαθεί θάξκαθα θαη 

δελ έρεη ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ηαηξφ ζαο. Ωζηφζν, κπνξεί λα ζαο παξέρεη πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζαο θαζεζπράζνπλ. 

Η ππεξεζία Health at Hand είλαη κηα εκπηζηεπηηθή ππεξεζία θαη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο 

πνπ εζείο δίλεηε δελ γλσζηνπνηνχληαη ζηελ νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο. 

Δάλ εζείο επηζπκείηε λα δερηείηε κηα ζεξαπεία ή λα ξσηήζεηε ζρεηηθά κε ηπρφλ απαηηήζεηο ή ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, ε νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο ζα είλαη πξφζπκε λα 

ζαο βνεζήζεη. 
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14 Πρόσθετες παροχές 

Διαχείριση προσωπικών υποθέσεων  

ηελ αηπρή πεξίπησζε πνπ είζηε δηαγλσζηεί κε κηα ζνβαξή αζζέλεηα, κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη 

πξφζβαζε ζε κηα πξνζσπηθή ππεξεζία δηαρείξηζεο ππνζέζεσλ. Ιαηξνί ζα αμηνινγήζνπλ ηελ 

πεξίπησζε ζαο θαη ίζσο κπνξέζνπλ λα ζαο ζπζηήζνπλ κηα θαηάιιειε ζεηξά ζεξαπεηώλ γηα 

εζάο. 

Σεκείσζε:    

Δάλ επηιέμεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία απηή, νπνηαδήπνηε ζεξαπεία θαη αλ ιάβεηε ζα 

ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ, αθφκε θαη αλ ζπληζηάηαη απφ ηνλ 

ηαηξό πνπ αμηνινγεί ηελ πεξίπησζε ζαο.  
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15 Επιπλέον πληροφορίες 

Πότε μπορώ να προσθέσω άλλα μέλη ή να αλλάξω την κάλυψή μου; 

Δζείο κπνξείηε αλά πάζα ζηηγκή λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα ηελ πξνζζήθε κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζην ζπκβόιαηό ζαο. Δπίζεο, ελδέρεηαη εζείο λα κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ θάιπςή 

ζαο θαηά ηελ αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Δπηθνηλσλήζηε εζείο καδί καο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηήζνπκε ηηο επηινγέο πνπ εζείο έρεηε θαη λα ζαο ζηείινπκε ηα ζρεηηθά έληππα γηα λα ηα 

ζπκπιεξψζεηε. Δζείο πξέπεη λα καο θξαηάηε πιήξσο ελεκεξσκέλνπο γηα νπνηεζδήπνηε 

αιιαγέο ζπκβαίλνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ καο ζηέιλεηε νπνηνδήπνηε έληππν θαη κέρξη λα ιάβεηε 

ηε γξαπηή επηβεβαίσζή καο φηη εκείο πξαγκαηνπνηήζακε ηελ αιιαγή. 

Μπορώ να προσθέσω ένα νεογέννητό μου στο συμβόλαιό μου; 

Δζείο κπνξείηε λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα λα πξνζζέζεηε λενγέλλεηα βξέθε (ηα νπνία έρνπλ 

γελλεζεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ηε ζχληξνθν ηνπ) ζην ζπκβόιαην απφ ηελ 

εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απηφ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα 

ζπκπιεξψζεηε ιεπηνκεξψο ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη εζείο ζα ηα εγγξάςεηε εληφο 

ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο. Ωζηφζν, εκείο ζα δεηήζνπκε ιεπηνκέξεηεο γηα 

ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ βξέθνπο, εάλ είλαη πηνζεηεκέλν ή γελλήζεθε θαηφπηλ ρξήζεο 

νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ ππνβνεζνχκελεο ζχιιεςεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εκείο 

επηθπιαζζφκαζηε ηνπ δηθαηψκαηνο λα εθαξκφζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

θάιπςε πνπ εκείο ζα πξνζθέξνπκε θαη ζα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηνπο φξνπο εθείλνπο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Απηφ ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ηελ παξνρή θάιπςεο γηα ππάξρνπζεο 

ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ ζα ζεκαίλεη φηη ην κσξφ ζαο δελ ζα θαιχπηεηαη γηα ζεξαπεία πνπ 

δηεμάγεηαη γηα ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππήξραλ πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ, φπσο ζεξαπεία ζε 

Δηδηθή Μνλάδαο Φξνληίδαο Βξεθψλ θαη εζείο ζα είζηε ππφρξενο γηα ηηο δαπάλεο απηέο. 

Μπορώ να ακυρώσω το συμβόλαιό μου; 

Δζείο έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο κηα πεξίνδν ππαλαρψξεζεο δηάξθεηαο 14 εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή 

πνπ εζείο ππνγξάθεηε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη κε θάζε αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα 16.1(δ) «Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ζαο». 

Πώς μπορώ να πληρώσω το ασφάλιστρό μου; 

Καηά ηελ έλαξμε θάζε έηνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ, εκείο ζα ππνινγίδνπκε ην λέν αζθάιηζηξφ ζαο 

θαη ζα ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ην πνζφ. Η εηαηξεία καο πξνζθέξεη ηελ επηινγή ησλ κεληαίσλ, 

ηξηκεληαίσλ ή εηήζησλ αζθαιίζηξσλ ηα νπνία κπνξείηε λα πιεξψλεηε κε πηζησηηθή θάξηα ή, γηα 

πεξηζζφηεξε επθνιία, κε Άκεζε Υξέσζε γηα ηνπο θαηφρνπο ινγαξηαζκψλ ζε ηξάπεδεο ηνπ 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, αιιά εάλ εζείο επηιέμεηε απηή ηε κέζνδν πιεξσκήο, πξέπεη λα πιεξψλεηε 

ην αζθάιηζηξν ζε ζηεξιίλεο. Γηαθνξεηηθά, εζείο κπνξείηε λα πιεξψλεηε ζε ηξηκεληαία ή εηήζηα 

βάζε κε επηηαγή. Σα αζθάιηζηξα πιεξψλνληαη γηα θάζε άηνκν πνπ θαιχπηεηαη θαη θάζε αχμεζε 

ζα ηζρχεη θαλνληθά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηήζηαο αλαλέσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζαο. 

Δάλ εζείο πιεξψλεηε κε πηζησηηθή θάξηα ή κε Άκεζε Υξέσζε, ε εηαηξεία καο ζα εηζπξάμεη ην 

πξψην αζθάιηζηξν κφιηο ην ζπκβόιαηό ζαο ηεζεί ζε ηζρχ θαη ηα ππφινηπα αζθάιηζηξα φηαλ 

είλαη πιεξσηέα. 
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Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εζείο θαηαβάιιεηε ηα αζθάιηζηξα πξνο ην παξφλ, 

έρεηε ππ’ φςηλ φηη κπνξείηε λα εζείο αιιάμεηε ηξφπν πιεξσκήο επηθνηλσλψληαο κε ηελ νκάδα 

Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο.  

Να ζπκάζηε:   

εκαληηθφ – εζείο πξέπεη λα θαηαβάιιεηε ην αζθάιηζηξν φηαλ είλαη πιεξσηέν. Δάλ εζείο δελ 

πιεξψζεηε, εκείο ζα αθπξψζνπκε ην ζπκβόιαηό ζαο θαη δελ ζα πιεξψζνπκε νπνηαδήπνηε 

ζεξαπεία ή σθέιεκα πνπ δηθαηνχζηε κεηά απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην αζθάιηζηξν 

ήηαλ πιεξσηέν. 

Γιατί κάνετε αλλαγές στα ασφάλιστρά μου; 

Δκείο θαηαβάιινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηαηεξήζνπκε ηα αζθάιηζηξα ζε φζν ην 

δπλαηφλ ρακειφηεξν επίπεδν, ρσξίο λα κεηψζνπκε ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θάιπςεο πνπ 

παξέρεηαη. Δκείο αλαζεσξνχκε ηα αζθάιηζηξα θάζε έηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπκε ππ’ φςηλ 

δηάθνξνπο ζηαηηζηηθνχο παξάγνληεο. Καλνληθά, ην θφζηνο ησλ αζθαιίζηξσλ απμάλεηαη ζε 

επίπεδν πςειφηεξν απφ ηνλ Γείθηε Σηκψλ Ληαληθήο. Δζείο ζα ιάβεηε έγθαηξα εηδνπνίεζε γηα 

ηπρφλ αιιαγέο ζην αζθάιηζηξν. Δπίζεο, ην αζθάιηζηξφ ζαο πεξηιακβάλεη ην πνζφ 

νπνηνπδήπνηε θφξνπ αζθαιίζηξσλ ή άιισλ θφξσλ ή επηβαξχλζεσλ, πνπ είλαη θαηαβιεηέα 

βάζεη ηεο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ην ζπκβόιαηό ζαο. 

Πώς μπορεί η ιδία συμμετοχή να μειώσει τα ασφάλιστρα μου; 

Δπηιέγνληαο κηα ηδία ζπκκεηνρή ζην ζπκβόιαηό ζαο κπνξεί λα κεηψζεη ηα αζθάιηζηξα ζαο. 

Δάλ εζείο επηζπκείηε λα κάζεηε πψο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κηα ηδία ζπκκεηνρή ή λα αιιάμεηε 

ην επίπεδν ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο, επηθνηλσλήζηε καδί καο. 

Έχω ιδία συμμετοχή στο συμβόλαιο μου- πώς λειτουργεί; 

Δάλ εζείο έρεηε ηδία ζπκκεηνρή ζην ζπκβόιαηό ζαο, δείηε παξαθάησ ηί ζεκαίλεη απηφ θαη πψο 

ιεηηνπξγεί:  

 Η ηδία ζπκκεηνρή είλαη ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ, κε ην νπνίν εζείο πξέπεη λα ζπκκεηέρεηε 

ζην θφζηνο νπνηαζδήπνηε ζεξαπεία πνπ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα θάζε έηνο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ. 

 Η ηδία ζπκκεηνρή εθαξκφδεηαη ζε θάζε άηνκν πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαην γηα 

θάζε έηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

 Η ηδία απηή ζπκκεηνρή αθαηξείηαη απφ νπνηνδήπνηε θφζηνο ζεξαπείαο πνπ πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο, ην νπνίν έρεηε εζείο επηβαξπλζεί. 

 Όηαλ κηα απαίηεζε γίλεηαη, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηδία ζπκκεηνρή, εκείο ζα 

θαηαβάιινπκε ηελ απαίηεζε κεηά πνπ ζα έρνπκε εκείο αθαηξέζεη ην πνζφ ηεο ηδίαο 

ζπκκεηνρήο. 

 Η ηδία ζπκκεηνρή είλαη κηα κνλαδηθή αθαίξεζε, ε νπνία γίλεηαη αλεμαξηήηνπ αξηζκνχ 

κεκνλσκέλσλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έηνο 

ζπκβνιαίνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξαπεία ζπλερηζηεί θαη κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο 

αλαλέσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, ηφηε εκείο ζα εθαξκφζνπκε ηελ ηδία ζπκκεηνρή: 

 Μία θνξά γηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, θαη 

 Ξαλά γηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εκεξνκελία αλαλέσζεο ή κεηά απφ απηήλ. 

 Δκείο ζα πξνβνχκε ζην παξαπάλσ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ηα θφζηε ζρεηίδνληαη κε 

ζεξαπεία γηα ηελ ίδηα ηαηξηθή πάζεζε. 
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 Δκείο δελ ζα εθαξκφζνπκε ηελ ηδία ζπκκεηνρή ζε ηαηξηθά θφζηε γηα ζεξαπεία πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαην ζαο. 
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16 Υποβολή παραπόνων και πληροφορίες περί 

κανονισμών 

Δεν είσαστε ευχαριστημένοι με την υπηρεσία μας; 

Διπίδνπκε φηη δελ ζα ρξεηαζηεί πνηέ λα ππάξμνπλ αλεζπρίεο γηα ηελ ππεξεζία καο ή γηα άιια 

ζέκαηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. Ωζηφζν, εάλ έρεηε, επηθνηλσλήζηε καδί καο θαη ζα θάλνπκε φ,ηη 

θαιχηεξν κπνξνχκε γηα λα επηιχζνπκε ηα ζέκαηα ζαο. Σν παξάπνλφ ζαο αλαγλσξίδεηαη κε ηελ 

παξαιαβή. 

Πξψην βήκα Δάλ ε επηθνηλσλία καδί καο λνκίδεηε φηη δελ έρεη επηιχζεη ην ζέκα, επηθνηλσλήζηε 

κε: 

Customer Relations Department, 

AXA PPP International,  

Phillips House,  

Crescent Road,  

Tunbridge Wells  

TN1 2PL, Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

Τει.:+ 44 (0) 1892 772163 

Θα εξεπλήζνπλ ην παξάπνλφ ζαο θαη ζα αληαπνθξηζνχλ φζνλ ην δπλαηφ 

γξεγνξφηεξα. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εξεπλήζνπκε ην παξάπνλφ ζαο πιήξσο, ε Αξρή 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Financial Services Authority- FSA) κάο δίλεη 

κέρξη 8 εβδνκάδεο γηα λα ζαο απαληήζνπκε, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θάλαηε ην 

παξάπνλφ ζαο γλσζηφ ζε εκάο. Ωζηφζν, ζα αληαπνθξηζνχκε γξεγνξφηεξα εάλ 

κπνξέζνπκε. 

  Γεχηεξν 

βήκα 

Δάλ κεηά ηελ έξεπλά καο, παξακείλεηε δπζαξεζηεκέλνη ή δελ κπνξέζακε λα ζαο 

παξέρνπκε κηα απάληεζε κέζα ζηηο νθηψ εβδνκάδεο πνπ επηηξέπεη ε FSA, 

κπνξείηε λα δεηήζεηε απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ζε Οηθνλνκηθά Θέκαηα 

(Financial Ombudsman Service) λα εξεπλήζεη ην παξάπνλφ ζαο. Η δηεχζπλζε 

ζηελ νπνία εζείο πξέπεη λα γξάςεηε είλαη: 

The Financial Ombudsman Service, 

South Quay Plaza, 183 Marsh Wall,  

London E14 9SR, Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

Τει.: 0845 080 1800 

Τει.: +44 (0) 20 7964 0198 εθηόο Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ Νεζηώλ ηεο 

Μάγρεο 

Γηεχζπλζε ει. ηαρπδξνκείνπ: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk 

Γηαδηθηπαθή ηνπνζεζία: www.financial-ombudsman.org.uk 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζα εμεηάζεη παξάπνλα ζρεηηθά κε: 

 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζπκβφιαην πνπιήζεθε ζε εζάο 

 ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο 

 ην ρεηξηζκφ ηπρφλ απαηηήζεσλ. 

Έρεηε ππφςε φηη, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δελ δηεξεπλά 

παξάπνλα πνπ αθνξνχλ απνθάζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα εκπνξηθά 
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δεηήκαηα. 

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γεληθά δελ δηεξεπλά παξάπνλα ζε πεξίπησζε πνπ: 

 δελ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα εξεπλήζνπκε θαη λα ιάβνπκε ππφςε ην 

παξάπνλφ ζαο  

 ε ηειηθή απφθαζε πνπ εθδφζεθε απφ εκάο ιήθζεθε πξηλ απφ 

πεξηζζφηεξνπο απφ έμη κήλεο 

 έρνπλ εθθηλήζεη ήδε (ή είραλ εθθηλήζεη) δηθαζηηθέο ελέξγεηεο ζην πιαίζην 

ηνπ παξαπφλνπ ζαο.  

  
 Κακία απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο δελ επεξεάδεη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ζαο. 

Ποια προστασία έχω βάσει της νομοθεσίας; 

Αξρή Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ (Financial Services Authority- FSA) 

Η AXA PPP International έρεη ιάβεη εμνπζηνδφηεζε θαη ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία ηεο Αξρήο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Financial Services Authority- FSA). 

H FSA ηδξχζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε κε ζηφρν ηε ζέζπηζε ελφο εληαίνπ ξπζκηζηηθνχ θνξέα ζε 

ζρέζε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Η FSA δεζκεχεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

θαηάιιεινπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

Η FSA έρεη νξίζεη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πψιεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ γεληθψλ 

αζθαιεηψλ, ηνπο νπνίνπο εκείο πξέπεη λα αθνινπζνχκε ζηε ζπλεξγαζία καο καδί ζαο. 0 

αξηζκφο κεηξψνπ FSA ηεο εηαηξείαο καο είλαη 202947.  

Μπνξείηε λα ειέγμεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο απφ ην κεηξψν ηεο FSA, ην νπνίν ζα βξείηε ζηε 

δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία www.fsa.gov.uk/register ή επηθνηλσλψληαο κε ηελ FSA ζηνλ αξηζκφ 

0845 606 1234 γηα ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηα Νεζηά ηεο Μάγρεο ή ζηνλ αξηζκφ +44 (0) 20 

7066 1000 εάλ εζείο θαιείηε εθηφο Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Νεζηψλ ηεο Μάγρεο. 

Δκείο παξέρνπκε ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο απνθιεηζηηθά γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο καο. 

Δάλ εζείο ζέιεηε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα νπνηνδήπνηε πξντφλ καο, επηθνηλσλήζηε καδί 

καο. 

Πξόγξακκα Απνδεκίσζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ (FSCS) 

Η εηαηξεία καο είλαη επίζεο κέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απνδεκίσζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

πνπ ζεζπίζηεθε ζην πιαίζην ηνπ Νφκνπ πεξί Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αγνξψλ ηνπ 

2000. Σν πξφγξακκα δηεπζχλεηαη απφ ηελ εηαηξεία Financial Services Compensation Scheme 

Limited (FSCS), έλαλ θνξέα πνπ ζπζηάζεθε απφ ηελ FSA. Σν πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο FSA, ε νπνία ελδέρεηαη λα ιάβεη κέηξα ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη φηη 

θάπνηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία αληηκεησπίδεη ηφζν ζνβαξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, πνπ ελδέρεηαη 

λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ηεο. 

Σν πξφγξακκα ελδέρεηαη λα ζπλδξάκεη παξέρνληαο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηελ αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία, κεηαβηβάδνληαο αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζε άιιε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή 

θαηαβάιινληνο απνδεκίσζε ζε θαηφρνπο ζπκβνιαίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηίζεληαη ζηε 

δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία ηεο FSCS: www.fscs.org.uk 
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Τί κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα 

Βεβαησζείηε φηη ζα δείμεηε εζείο ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζε φζνπο θαιχπηεη ην ζπκβόιαηό 

ζαο ή ζα ηνπο γλσζηνπνηήζεηε ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

Δκείο ζα ρεηξηζηνχκε φια ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ καο παξέρεηε κε απζηεξψο εκπηζηεπηηθφ 
ηξφπν, φπσο απαηηείηαη απφ ην Νφκν πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ 1998. 
Δκείο ελδέρεηαη λα ζηείινπκε πξνζσπηθά θαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εκπηζηεπηηθά ζε 
άιιεο εηαηξείεο ή κεζάδνληεο, γηα επεμεξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 
βξίζθνληαη εθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρσξψλ 
φπνπ νη λφκνη πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ είλαη ηφζν ηζρπξνί φζν ζηνλ 
Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν. Παίξλνπκε κέηξα γηα λα επηβεβαηψζνπκε φηη νπνηνζδήπνηε 
ππεξγνιάβνο ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα πξνζηαζία κε εκάο. 

Δκείο ζα δηαηεξνχκε θαη ζα ρξεζηκνπνηνχκε ζηνηρεία ζαο, θαζψο θαη ζηνηρεία νπνηνπδήπνηε 

κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζπκβόιαηό ζαο, ηα νπνία παξέρνληαη απφ 

εζάο ή απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη απφ ηνπο πάξνρνπο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο ή απφ ηνλ εξγνδφηε ζαο (εάλ ππάξρνπλ) γηα λα παξέρνπκε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ, γηα λα δηαρεηξηδφκαζηε ην 

ζπκβόιαηό ζαο θαη λα αλαπηχζζνπκε ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαζψο θαη λα ηνπο 

πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εκείο ελδέρεηαη λα δεηήζνπκε απφ ηνπο 

πάξνρνπο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (ή ηξίηνπο) λα καο δψζνπλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

Όηαλ εζείο καο παξέρεηε πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο, εκείο ζεσξνχκε φηη 

επηβεβαηψλεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηε ρξήζε ηνπο. Ωο λφκηκνο θάηνρνο απηνχ ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, εκείο ζα ζηέιλνπκε φιε ηελ αιιεινγξαθία γηα απηφ ην ζπκβόιαην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηαδήπνηε αιιεινγξαθία γηα απαηηήζεηο ζηνλ θάηνρν ηνπ 

ζπκβνιαίνπ. Δάλ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο άλσ ησλ 18 εηψλ, ην νπνίν είλαη 

αζθαιηζκέλν κε απηφ ην ζπκβόιαην, δελ επηζπκεί εκείο λα ην θάλνπκε απηφ, ζα πξέπεη λα θάλεη 

αίηεζε γηα δηθφ ηνπο ζπκβόιαην. 

Τπφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ε λνκνζεζία κάο ππνρξεψλεη λα απνθαιχπηνπκε ζηνηρεία ζε 

αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε πεξίπησζε ππφλνηαο ςεπδψλ δειψζεσλ θαη άιια εγθιήκαηα. 

Δκείο ζα απνθαιχςνπκε ζηνηρεία ζε ηξίηα κέξε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ αζθαιηζηψλ κε 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηε δηεξεχλεζε εγθιεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρεηηθήο ππφλνηαο 

γηα απάηεο ή ππνβνιή άιισλ αλάξκνζησλ απαηηήζεσλ. Δπίζεο, ζην παξαπάλσ δηθαίσκα 

πεξηιακβάλεηαη ε πξνζζήθε κε ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ φπνπ έρνπλ 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο άιινη αζθαιηζηέο θαη αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Δπηπιένλ, εκείο 

είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνπκε ην Γεληθφ Ιαηξηθφ πκβνχιην ή νπνηαδήπνηε άιιε 

αληίζηνηρε ξπζκηζηηθή αξρή γηα ζέκαηα γηα ηα νπνία εκείο έρνπκε ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη ε 

θπζηθή θαηάζηαζε ελφο ηαηξνύ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπ. 

Δάλ έρεηε ζπκθσλήζεη, εκείο θαη ηα άιια κέιε ηεο AXA UK Group, κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε παξέρεη ζε εκάο γηα λα ζαο ελεκεξψλνπκε κε 
αιιεινγξαθία, ηειέθσλν, κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κελχκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο 
γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, φπσο εηδηθέο πξνζθνξέο θαη ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο. Δάλ αιιάμεηε 
γλψκε, επηθνηλσλήζηε κε ηελ νκάδα ησλ Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο ή γξάςηε 
καο ζηε δηεχζπλζε πνπ βξίζθεηαη ζην νπηζζφθπιιν απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ, δηαθνξεηηθά, 
ζεσξνχκε φηη εζείο είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο. 
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Νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

16.1 Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ζαο  

(α) Σν ζπκβόιαηό ζαο ηζρχεη γηα έλα έηνο. Πξηλ απφ ηε ιήμε απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο, ζα 

ελεκεξψζνπκε γξαπηψο ηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο νη νπνίνη 

ζα ζπλερίζνπλ λα δηέπνπλ ην ζπκβόιαην, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπκβόιαηό ζαο 

είλαη αθφκε δηαζέζηκν. Δάλ εκείο δελ ιάβνπκε θακία απάληεζε απφ ηνλ θάηνρν ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, εκείο ζα αλαλεψζνπκε ην ζπκβόιαηό ζαο ζχκθσλα κε ηνπο λένπο 

φξνπο. ε πεξίπησζε πνπ εζείο έρεηε επηιέμεη λα θαηαβάιιεηε ηα αζθάιηζηξα κε άκεζε 

ρξέσζε, ζπλερείο πιεξσκέο κε πηζησηηθή θάξηα ή κε άιιν ηξφπν πιεξσκήο, εκείο 

ελδέρεηαη λα ζπλερίζνπκε λα εηζπξάηηνπκε ηα αζθάιηζηξα κε ηνλ ίδην ηξφπν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ λένπ έηνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Έρεηε ππ’ φςηλ φηη, εάλ εκείο δελ ιάβνπκε ηα 

αζθάιηζηξα ηνπ ζπκβνιαίνπ, εζείο δελ ζα έρεηε θάιπςε. Δάλ ην ζπκβόιαην πνπ εζείο 

είραηε ζπλάςεη δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκν, εκείο ζα θαηαβάιινπκε θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα ζαο πξνζθέξνπκε θάιπςε κε ελαιιαθηηθφ ζπκβόιαην. 

(β) Δζείο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηε φηη φπνηε ζαο δεηνχκε λα καο παξέρεηε ζηνηρεία, ηα 

ζηνηρεία πνπ εζείο καο δίλεηε πξέπεη λα είλαη επαξθψο αιεζή, αθξηβή θαη πιήξε, ψζηε 

εκείο λα γλσξίδνπκε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηνλ θίλδπλν πνπ εκείο αλαιακβάλνπκε. 

Δάλ ε εηαηξεία καο αλαθαιχςεη αξγφηεξα φηη ηα ζηνηρεία δελ είλαη αιεζή, κπνξεί λα 

αθπξψζεη ην ζπκβόιαην ή λα εθαξκφζεη δηαθνξεηηθνχο φξνπο θάιπςεο πνπ ζα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο φξνπο πνπ εκείο ζα είρακε εθαξκφζεη, εάλ νη πιεξνθνξίεο είραλ 

παξνπζηαζηεί ζε εκάο εηιηθξηλψο απφ ηελ αξρή. 

(γ) Δζείο πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε γξαπηψο γηα ηπρφλ αιιαγή ηεο δηεχζπλζήο ζαο. 

(δ) Πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε εάλ έρεηε αιιάμεη ηελ θύξηα ρώξα δηακνλήο καο, αθφκε 

θαη αλ δείηε ζηελ ίδηα δώλε θάιπςεο. Τπάξρνπλ θάπνηεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ 

κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε ηελ ηδησηηθή ηαηξηθή ζαο αζθάιηζε, νπφηε ζα 

πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε κφιηο γλσξίδεηε φηη κεηαλαζηεχεηε γηα λα επηβεβαησζεί φηη ε 

θάιπςή ζαο ηζρχεη ζηε λέα θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο. 

(ε) Μφλν ν θάηνρνο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη εκείο έρνπκε λφκηκα δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ην 

παξφλ ζπκβόιαην θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε εθηέιεζεο νπνηνπδήπνηε άξζξνπ ή φξνπ 

ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ, βάζεη ηνπ Νφκνπ πεξί πκβάζεσλ (Γηθαηψκαηα Σξίησλ) 

ηνπ 1999, απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε 

κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. 

(ζη) Δζείο πξέπεη λα θαηαβάιιεηε ην αζθάιηζηξν φηαλ είλαη πιεξσηέν. Δκείο ζα 

θαζνξίδνπκε ην πνζφ θαηά ηελ έλαξμε θάζε έηνπο θαη ζα ζαο ελεκεξψλνπκε ζρεηηθά. 

Δζείο κπνξείηε λα ην πιεξψλεηε κε ηνλ ηξφπν πνπ εζείο ζπκθσλήζαηε καδί καο. Δκείο 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην πνζφ ηνπ αζθαιίζηξνπ ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ ή άιινπο 

θφξνπο, αιιά εκείο ζα ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηελ αιιαγή. Δάλ νη πιεξσκέο ησλ 

αζθαιίζηξσλ δελ γίλνληαη εγθαίξσο, ην ζπκβόιαηό ζαο ζα ιήμεη. 

(δ) Ο θάηνρνο ηνπ ζπκβνιαίνπ δχλαηαη λα αθπξψζεη ην ζπκβόιαην απηφ επηθνηλσλψληαο 

καδί καο θαηά ηελ πεξίνδν ππαλαρψξεζεο δηάξθεηαο 14 εκεξψλ. Η πεξίνδνο 

ππαλαρψξεζεο δηάξθεηαο 14 εκεξψλ μεθηλά απφ ηελ εκέξα ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ 

ή ηελ εκέξα πνπ ζα ιάβεηε ηνπο πιήξεηο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ, 
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φπνην απφ ηα δχν ζπκβεί αξγφηεξα. Η πεξίνδνο ππαλαρψξεζεο δηάξθεηαο 14 εκεξψλ 

ηζρχεη επίζεο κεηά απφ θάζε εκεξνκελία αλαλέσζεο. Δάλ ην ζπκβόιαην αθπξσζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππαλαρψξεζεο ησλ 14 εκεξψλ, εκείο ζα επηζηξέςνπκε 

νπνηνδήπνηε αζθάιηζηξν έρεη θαηαβιεζεί γηα ην ζπκβόιαην κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δελ έρνπλ ππνβιεζεί απαηηήζεηο επί ηνπ ζπκβνιαίνπ ζρεηηθά κε ηελ πεξίνδν θάιπςεο 

πξηλ απφ ηελ αθχξσζε (ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 14 εκέξεο θάιπςεο). Δάλ 

εζείο επηβαξπλζείηε κε έμνδα απαηηήζεσλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θάιπςεο, εκείο δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα 

δεηήζνπκε απφ ηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ λα πιεξψζεη γηα ηηο πξαγκαηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ εκείο παξείρακε ζε ζρέζε κε ην ζπκβόιαην ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη 

απφ ην λφκν, θαζψο θαη ηπρφλ επηζηξνθή αζθαιίζηξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

ζπκβόιαην. Δάλ ν θάηνρνο ηνπ ζπκβνιαίνπ δελ αθπξψζεη ην ζπκβόιαην εληφο ηεο 

πεξηφδνπ αθχξσζεο, ην ζπκβόιαην ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη κε βάζε ηνπο φξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θπιιάδην γηα ην ππφινηπν έηνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

(ε) Δζείο θαη εκείο είκαζηε ειεχζεξνη λα επηιέμνπκε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα απηφ ην 

ζπκβόιαην. ε πεξίπησζε απνπζίαο κηαο ζπκθσλίαο γηα ην αληίζεην, ηζρχεη ε 

λνκνζεζία ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο. 

(ζ) Δάλ εζείο δηακέλεηε εθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, θαη εζείο θαη εκείο 

ζπκθσλνχκε ακεηάθιεηα λα ππαγφκαζηε ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ 

δηθαζηεξίσλ ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο. 

 

16.2 Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηεο AXA PPP International 

(α) Η εηαηξεία καο ζα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαζψο θαη γηα θάζε εηδηθφ φξν πνπ ηζρχεη 

ζρεηηθά κε απηφ. Η εηαηξεία καο κπνξεί λα αξλεζεί λα παξέρεη θάιπςε θαη ζα ζαο 

ελεκεξψζνπκε εάλ εκείο ιάβνπκε παξφκνηα απφθαζε. 

(β) Δκείο κπνξνχκε λα αξλεζνχκε λα πξνζζέζνπκε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζην 

ζπκβόιαην θαη εκείο ζα ελεκεξψζνπκε ηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ εάλ εκείο 

ιάβνπκε παξφκνηα απφθαζε. 

(γ) Δκείο ζα θαηαβάινπκε ηα έμνδα πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο, ηα νπνία 

πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί 

ηα αζθάιηζηξα. 

(δ) Δάλ εζείο αζεηήζεηε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν εκείο εχινγα ζεσξνχκε 

ζεκειηψδεο, κπνξεί ε εηαηξεία καο (ζχκθσλα κε ην 16.2(ε) λα πξνβεί ζηα παξαθάησ: 

 λα αξλεζεί ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε παξνρήο ή, εάλ εκείο έρνπκε ήδε θαηαβάιεη 

ηηο παξνρέο, ελδέρεηαη εκείο λα ηηο δεηήζνπκε ηελ επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

πνπ αλαινγεί ζηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζε εκάο απφ ηε δηθή ζαο αζέηεζε ηνπ 

φξνπ,  

 λα αξλεζεί ηελ αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο,  

 λα επηβάιιεη δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζε νπνηαδήπνηε θάιπςε εκείο είκαζηε 

δηαηεζεηκέλνη λα παξέρνπκε,  

 λα δηαθφςεη ακέζσο ην ζπκβόιαηό ζαο θαη ηηο θαιχςεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. 
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(ε) Δάλ εζείο (ή νπνηνζδήπνηε ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ζαο) ππνβάιεη κηα απαίηεζε ζην 

πιαίζην ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο γλσξίδνληαο φηη είλαη ςεπδήο ή απαηειή, εκείο κπνξνχκε 

λα αξλεζνχκε λα θαηαβάινπκε ηελ παξνρή γηα απηήλ ηελ απαίηεζε θαη λα αθπξψζνπκε 

ην ζπκβόιαην, ζαλ λα κελ ππήξρε πνηέ. Δάλ εκείο έρνπκε ήδε θαηαβάιεη ηελ παξνρή, 

ζα εηζπξάμνπκε ην πνζφ απηφ απφ εζάο. Δάλ εκείο έρνπκε πιεξψζεη κηα απαίηεζε, ε 

νπνία αξγφηεξα βξέζεθε λα είλαη ςεπδή (ελ φισ ή ελ κέξεη), εκείο ζα κπνξέζνπκε λα 

εηζπξάμνπκε ηα πνζά απηά απφ εζάο, 

(ζη) Δκείο θαη άιινη πάξνρνη ππεξεζηψλ δελ ζα παξέρνπκε θάιπςε ή θαηαβάιινπκε 

απαηηήζεηο ζε απηφ ην ζπκβφιαην εάλ απηφ καο εθζέηεη ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 

παξαβηάδεη δηεζλή νηθνλνκηθά πεξηνξηζηηθά κέηξα, λφκνπο ή θαλνληζκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηά πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ή ην 

πιαίζην κηαο απφθαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Δάλ αλαθαιπθζεί κηα πηζαλή 

παξάβαζε, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε γξαπηψο φζν πην γξήγνξα γίλεηαη, φηαλ απηφ είλαη 

δπλαηφ. 

(δ) Η εηαηξεία ζαο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη φιν ην ζπκβόιαην ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ κε 

αθεηεξία νπνηαδήπνηε εκεξνκελία αλαλέσζεο. Δκείο ζα ζαο εηδνπνηήζνπκε εγθαίξσο 

γηα αιιαγέο ζηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο. 

(ε) Σν παξφλ ζπκβόιαην έρεη ζπληαρζεί ζηα Αγγιηθά θαη φιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο 

θαη νη αλαθνηλψζεηο πνπ ζα ιακβάλεηε εζείο ζρεηηθά κε απηφ ην ζπκβόιαην ζα είλαη 

επίζεο ζηα Αγγιηθά, εθηφο εάλ κεηαμχ καο ππάξρεη δηαθνξεηηθή γξαπηή ζπκθσλία. 
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17 Γλωσσάρι 

ε φιν ην εγρεηξίδην ππάξρνπλ νξηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε έληνλνπο 

ραξαθηήξεο. Όπνπ εκθαλίδνληαη νη ιέμεηο απηέο έρνπλ εηδηθή ηαηξηθή ή λνκηθή έλλνηα. Οη έλλνηεο 

απηέο νξίδνληαη παξαθάησ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πειάηε, νξηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ 

ην γισζζάξη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Βξεηαληθή Έλσζε Αζθαιηζηψλ θαη ηελ εθζηξαηεία Plain 

English Campaign. Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ηαηξηθνχο αζθαιηζηέο θαη ηνλίδνληαη παξαθάησ κε ην ζχκβνιν ◆. 

αζζελήο εκεξήζηαο λνζειείαο ◆ - έλαο αζζελήο πνπ γίλεηαη δεθηφο ζε έλα λνζνθνκείν ή ζε 

κηα κνλάδα εκεξήζηαο λνζειείαο γηαηί ρξεηάδεηαη θάπνην δηάζηεκα αλάξξσζεο κε επίβιεςε, 

αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα δηαλπθηεξεχζεη. 

αζζελήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (εζσηεξηθόο αζζελήο) ◆ - έλαο αζζελήο πνπ γίλεηαη 

δεθηφο ζε έλα λνζνθνκείν θαη παξακέλεη γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο λχρηεο, γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο. 

AXA UK Group - AXA PPP healthcare, Health-on-Line, SecureHealth, AXA Wealth, Sunlife 

Direct, Swiftcover, AXA Insurance θαη Architas Multi-Manager. Οη εηαηξείεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

AXA UK Group κπνξεί λα αιιάμνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ. Δπηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα 

www.axappphealthcare.co.uk/group γηα έλαλ πην ελεκεξσκέλν θαηάινγν. 

δεπηεξεύσλ ηαηξόο - φηαλ ε ζεξαπεία ιακβάλεηαη εθηφο Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πξφθεηηαη γηα 

ηαηξφ πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια αθαδεκατθά πξνζφληα θαη έρεη άδεηα άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ, ηνπ βεινληζηή, ηνπ νζηενπαζεηηθνχ ή ηνπ πξαθηηθνχ 

νξζνπεδηθνχ φπνπ ε ζεξαπεία δίδεηαη. 

Μφλν γηα ζεξαπεία πνπ ιακβάλεηαη εληφο Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ: 

ηαηξόο κε πιήξε άδεηα ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή λνκνζεζία, πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ νκνηνπαζεηηθή 

ή ζην βεινληζκφ ή πνπ έρεη άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νζηενπαζεηηθνχ ή ηνπ 

πξαθηηθνχ νξζνπεδηθφ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λφκν, θαη ν 

νπνίνο, ζε θάζε πεξίπησζε, πιεξνί ζην πεδίν εηδίθεπζήο ηνπ/ηεο ηα θξηηήξηα ηεο εηαηξείαο καο 

γηα ηελ αλαγλψξηζε δεπηεξεπόλησλ ηαηξώλ γηα ηνπο ζθνπνχο θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ θαη 

ηνλ νπνίν εκείο έρνπκε ελεκεξψζεη γξαπηψο φηη ηνλ αλαγλσξίδνπκε επί ηνπ παξφληνο σο 

δεπηεξεύνληα ηαηξό γηα ηνπο ζθνπνχο θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ ζε απηφ ην πεδίν, θαη κφλν γηα 

ηελ παξνρή ζεξαπείαο ζε εμσηεξηθνύο αζζελείο. 

Η πιήξεο επεμήγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ε εηαηξεία καο ρξεζηκνπνηεί γηα λα ιακβάλεη 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά είλαη δηαζέζηκε θαηφπηλ απαίηεζεο. 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ◆ - εμεηάζεηο, φπσο αθηηλνγξαθίεο ή εμεηάζεηο αίκαηνο, γηα λα 

εληνπηζηεί ε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ ζαο. 

δηαγλσζηηθό θέληξν - έλα θέληξν ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη 

αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο θαη ηνκνγξαθίεο κε εθπνκπή πνδηηξνλίσλ γηα 

εμσηεξηθνύο αζζελείο. 

Σα θέληξα πνπ εκείο αλαγλσξίδνπκε γηα ηνπο ζθνπνχο θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

δίθηπν λνζνθνκείσλ – ηα λνζνθνκεία κε ηα έρνπκε απεπζείαο δηαθαλνληζκφ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ Καηαιόγνπ Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σν 
δίθηπν ησλ λνζνθνκείσλ κπνξεί λα εκθαληζηεί κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ζαο Λνγαξηαζκνχ 

Atheneos 1911, Athens Greece presenting AXA PPP healthcare http://www.healthcare24.gr



 

58 Η νκάδα Πξνζσπηθψλ πκβνχισλ ηεο εηαηξείαο καο είλαη δηαζέζηκε ζην +44 (0) 1892 556 274 

Πειάηε ζαο ζηε δηεχζπλζε www.axapppinternational.com/customeronline. Οη εγθαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη, επνκέλσο, εζείο ζα πξέπεη λα 
επηθνηλσλείηε πάληα καδί καο πξηλ θαλνλίζεηε λα ιάβεηε νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. 

δηνξηζζείο ηαηξόο - ν ηαηξόο πνπ επηιέρηεθε απφ εκάο γηα λα καο ελεκεξψζεη γηα ηελ ηαηξηθή 

πάζεζε ζαο θαη ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ. 

ελεξγή ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ - ζεξαπεία πνπ πξννξίδεηαη λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαξθίλνπ ζπξξηθλψλνληαο ηνλ θαξθίλν, ζηαζεξνπνηψληαο ηνλ ή επηβξαδχλνληάο ηελ 

εμάπισζε ηεο αξξψζηηαο θαη δελ δίδεηαη κφλν γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ. 

εμσηεξηθόο αζζελήο ◆ - έλαο αζζελήο πνπ εηζάγεηαη ζε έλα λνζνθνκείν, ηαηξείν ή θιηληθή γηα 

εμσηεξηθνύο αζζελείο θαη δελ γίλεηαη δεθηφο σο αζζελήο εκεξήζηαο πεξίζαιςεο ή αζζελήο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. 

έηνο - δψδεθα εκεξνινγηαθνί κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο 

ή ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία αλαλέσζήο ηνπ. 

δώλε – έλα απφ ηα παξαθάησ: 

ε φιν ηνλ θφζκν κε ηελ αλαβάζκηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ΗΠΑ ή 

ε φιν ηνλ θφζκν εθηφο ηηο ΗΠΑ. 

δώλε θάιπςεο - ε δώλε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο. 

Ηλσκέλν Βαζίιεην - Η Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Βφξεηα Ιξιαλδία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Νεζηψλ ηεο Μάγρεο θαη ηεο Νήζνπ ηνπ Μαλ. 

ζεξαπεία ◆ - ρεηξνπξγηθέο ή ηαηξηθέο ππεξεζίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαγλσζηηθώλ 

εμεηάζεσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε, ηελ αλαθνχθηζε ή ηε ζεξαπεία λφζνπ, αζζέλεηαο 

ή ηξαπκαηηζκνχ. 

ηαηξηθή πάζεζε - νπνηαδήπνηε λφζνο, αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ςπρηαηξηθήο λφζνπ. 

ηαηξόο - φηαλ ε ζεξαπεία ιακβάλεηαη εθηφο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Βφξεηαο Ιξιαλδίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Νήζνπ Μαλ, είλαη ην πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πηπρία 

γηα ηελ εμάζθεζε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο, θαηφπηλ θνίηεζεο ζε 

αλαγλσξηζκέλε ηαηξηθή ζρνιή θαη ην νπνίν δηαζέηεη άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

ηαηξνχ απφ ηελ αληίζηνηρε αξρή ηεο ρψξαο φπνπ παξέρεηαη ε ζεξαπεία. Με ηνλ φξν 

«αλαγλσξηζκέλε ηαηξηθή ζρνιή» εκείο ελλννχκε «ηαηξηθή ζρνιή θαηαγεγξακκέλε ζηνλ ηξέρνληα 

Παγθφζκην Καηάινγν Ιαηξηθψλ ρνιψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο». 

Όηαλ ε ζεξαπεία δηεμάγεηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηε Βφξεηα Ιξιαλδία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Νήζνπ Μαλ, είλαη ν ηαηξφο ή ν νδνληίαηξνο κε πιήξε άδεηα ζχκθσλα 

κε ηελ ηαηξηθή λνκνζεζία, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο εηαηξείαο καο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

εηδηθνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξνρψλ θαη ηνλ νπνίν εκείο έρνπκε ελεκεξψζεη γξαπηψο φηη 

εκείο ηνλ αλαγλσξίδνπκε επί ηνπ παξφληνο σο εηδηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο ρνξήγεζεο ησλ 

παξνρψλ ζην πεδίν εηδίθεπζήο ηνπ. 

Μφλν γηα ζεξαπεία σο εμσηεξηθόο αζζελήο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη Βφξεηα Ιξιαλδία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λήζνπ ηνπ Μαλ: 

ηαηξόο κε πιήξε άδεηα ζχκθσλα κε ηελ ηαηξηθή λνκνζεζία, ν νπνίνο εηδηθεχεηαη ζηελ 

ςπρηαηξηθή θαη ηε ζεμνινγία, ηελ νξζνπεδηθή ή ηελ αζιηαηξηθή ή ρεηξνπξγφο πνδίαηξνο, ν 

νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ λφκν, θαη ν νπνίνο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, πιεξνί ζην πεδίν εηδίθεπζήο ηνπ ηα θξηηήξηα πνπ ε εηαηξεία καο έρεη ζέζεη 

αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνξηζκέλε αλαγλψξηζε εηδηθψλ θαη ηνλ νπνίν εκείο έρνπκε ελεκεξψζεη 
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γξαπηψο φηη εκείο ηνλ αλαγλσξίδνπκε επί ηνπ παξφληνο σο εηδηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο θαηαβνιήο 

ησλ παξνρψλ ζε απηφ ην πεδίν, θαη κφλν γηα ηελ παξνρή ζεξαπείαο ζε εμσηεξηθνύο αζζελείο.  

θαξθίλνο ◆ - έλαο θαθνήζεο φγθνο, ηζηνί ή θχηηαξα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεμέιεγθηε 

αλάπηπμε θαη εμάπισζε ησλ θαθνήζσλ θπηηάξσλ θαη εηζβνιή ζηνπο ηζηνχο. 

Καηάινγνο Ννζνθνκείσλ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ –έλα έγγξαθν πνπ ε εηαηξεία καο δηαζέηεη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο: www.axappphealthcare co.uk, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία, ηηο κνλάδεο εκεξήζηαο λνζειείαο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ηε ζπκβόιαην. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη, επνκέλσο, εζείο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλείηε 

πάληα καδί καο πξηλ θαλνλίζεηε λα ιάβεηε νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. 

θάηνρνο ζπκβνιαίνπ - ην πξψην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ. Δάλ ην πξψην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ, εκείο ζα ζεσξήζνπκε θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ ην 

πξφζσπν πνπ θαηαβάιιεη ηα αζθάιηζηξα, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν θάηνρνο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ δελ ζα δηθαηνχηαη θάιπςε κε βάζε απηφ ην ζπκβόιαην. 

θύξηα ρώξα δηακνλήο - ε ρψξα ζηελ νπνία ν θάηνρνο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαηνηθεί ή πξφθεηηαη 

λα θαηνηθεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έηνπο. Απηή ζα εκθαλίδεηαη σο ε δηεχζπλζή ζαο ζηα αξρεία 

καο. 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Δάλ ε θύξηα ρώξα δηακνλήο ζαο είλαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ή ν Καλαδάο, εκείο 

ζα αθπξψζνπκε ην ζπκβόιαην ζαο ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο ζαο. 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο – (1) ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο ή ζχληξνθνο απφ πνιηηηθφ γάκν ή ην 

πξφζσπν (αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη ηνπ ίδηνπ θχινπ) κε ην νπνίν ζπδεί κφληκα ν θάηνρνο 

ηνπ ζπκβνιαίνπ ζην πιαίζην κφληκεο παξφκνηαο ζρέζεο κε ηνλ θαηόρνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη 

(2) ηα άγακα παηδηά ηνπ θαηόρνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

κνλάδα - λνζνθνκείν ή θέληξν κε ην νπνίν εκείο έρνπκε ζπλάςεη ζπκθσλία παξνρήο 

ζπγθεθξηκέλσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ 

ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ζεξαπεία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα ην 

νπνίν παξέρεη ζεξαπεία ζην πιαίζην ζπκθσλίαο κε κνλάδα πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ Καηάινγν 

Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

κνλάδα εκεξήζηαο λνζειείαο - έλα θέληξν φπνπ δηεμάγεηαη εκεξήζηα λνζειεία. Οη κνλάδεο 

πνπ ε εηαηξεία καο αλαγλσξίδεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην γηα θαηαβνιή παξνρψλ γηα ζεξαπεία 

αλαθέξνληαη ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

λνζνθνκείν - νπνηνδήπνηε ίδξπκα, ην νπνίν έρεη άδεηα σο ηαηξηθφ ή ρεηξνπξγηθφ λνζνθνκείν 

ζηε ρψξα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί, εθηφο απφ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην φηαλ ην ίδξπκα αλαθέξεηαη 

σο λνζνθνκείν ζηνλ Καηάινγν Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

νμεία πάζεζε ◆ - λφζνο, αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο πνπ είλαη πηζαλφλ λα αληαπνθξηζεί 

γξήγνξα ζηε ζεξαπεία, ε νπνία έρεη ζηφρν λα ζαο επαλαθέξεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζηελ 

νπνία εζείο βξηζθφζαζηαλ πξηλ απφ ηε λφζν, ηελ αζζέλεηα ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ ή ε νπνία ζαο 

νδεγεί ζε πιήξε αλάξξσζε. 

πίλαθαο παξνρώλ - ν πίλαθαο πνπ ηζρχεη γηα απηφ ην ζπκβόιαην, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο 

κέγηζηεο παξνρέο πνπ ε εηαηξεία καο ζα θαηαβάιιεη ζε εζάο. 

πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο - νη ζεξαπείεο θαη νη ρξεψζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

ζπκβόιαηό ζαο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ θαιχπηεηαη ε ζεξαπεία ή ε ρξέσζε, ζα 
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πξέπεη λα δηαβάζεηε φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο, νη νπνίεο ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο, 

νη παξνρέο θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ζπκβόιαην. 

ζπκβόιαην - ε ζχκβαζε αζθάιηζεο πνπ ππεγξάθε απφ εζάο θαη ηελ εηαηξεία καο. Οη πιήξεηο 

φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο εθδφζεηο ησλ παξαθάησ εγγξάθσλ, φπσο 

απηά ζαο απνζηέιινληαη θαηά θαηξνχο: 

 νπνηνδήπνηε έληππν αίηεζεο πνπ εκείο δεηνχκε απφ εζάο λα ζπκπιεξψζεηε 

 νη φξνη απηνί θαη ν πίλαθαο παξνρώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θάιπςή ζαο 

 ε θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο ζαο θαη ε επηζηνιή απνδνρήο απφ ηελ εηαηξεία καο 

 νπνηεζδήπνηε Καηαζηάζεηο ηνηρείσλ ε εηαηξεία καο έρεη ζηείιεη ζε εζάο 

 ν Καηάινγνο Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

Σπκθσλία - κηα ζπκθσλία πνπ ε εηαηξεία καο έρεη ζπλάςεη κε φια ηα λνζνθνκεία, ηηο κνλάδεο 

εκεξήζηαο λνζειείαο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καηάινγν 

Ννζνθνκείσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Κάζε Σπκθσλία θαζνξίδεη ηα πξφηππα θιηληθήο 

θξνληίδαο, ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηα ζρεηηθά έμνδα. 

ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα - νπνηαδήπνηε κπζηηθή ρξήζε βίαο απφ κεκνλσκέλν ηξνκνθξάηε ή 

ηξνκνθξαηηθή νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα εμαλαγθάζεη ή λα ηξνκνθξαηήζεη ηνπο πνιίηεο ψζηε λα 

πεηχρεη έλαλ πνιηηηθφ, ζηξαηησηηθφ, θνηλσληθφ ή ζξεζθεπηηθφ ζηφρν. 

ππεξεζία δηαθνκηδήο ή επαλαπαηξηζκνύ - ε κεηαθνξά ζαο ζε άιιν λνζνθνκείν πνπ 

δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, είηε ζηε ρψξα ζηελ νπνία εζείο κεηαθεξζήθαηε 

ιφγσ ηεο αζζέλεηαο είηε ζε άιιε γεηηνληθή ρψξα (δηαθνκηδή) ή ε επηζηξνθή ζαο ζηελ θύξηα 

ρώξα δηακνλήο ζαο ή ζηε ρώξα ζαο (επαλαπαηξηζκφο). Η ππεξεζία απηή 

ζπκπεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε ζεξαπεία, ε νπνία ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κεηαθνξάο ζαο απφ ηε δηεζλή εηαηξεία παξνρήο βνήζεηαο πνπ ε εηαηξεία καο έρεη δηνξίζεη. 

θπζηθνζεξαπεπηήο - έλα πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ηελ 

άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή ζηελ πεξηνρή φπνπ παξέρεηαη ε 

ζεξαπεία. 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε - κία επέκβαζε ή άιιε επεκβαηηθή ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ θαηάινγν επεκβάζεσλ. 

ρξόληα πάζεζε ◆ - λφζνο, αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο πνπ δηαζέηεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Απαηηεί ζπλερή ή καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε κε επηζθέςεηο ζε ηαηξφ, εμεηάζεηο, 

ηζεθάπ θαη/ή ηεζη 

 Απαηηεί ζπλερέο ή καθξνρξφλην έιεγρν ή αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

 Απαηηεί απνθαηάζηαζε ή εηδηθή εθπαίδεπζε γηα λα ηελ αληηκεησπίζεηε εζείο 

 ζπλερίδεηαη επ’ αφξηζηνλ 

 δελ έρεη γλσζηή ζεξαπεία 

 επαλέξρεηαη ή είλαη πηζαλφλ λα επαλέιζεη. 

ρώξα ζαο – ε ρψξα ζηελ νπνία έρεηε εθδψζεη δηαβαηήξην πνπ ηζρχεη. Απηή είλαη ε ρψξα ηελ 

νπνία εζείο ελδέρεηαη λα επηιέμεηε λα επαλαπαηξηζηείηε ζχκθσλα κε ηελ ππεξεζία δηαθνκηδήο 

ή επαλαπαηξηζκνύ. 
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 Peace of mind
Wherever you are, we’ll help connect  
you to the right medical expertise.

www.axapppinternational.com
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