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SoEasy Insurance Brokers Ltd is an insurance broker,         
co-operating with a large number of Cypriot and          
European Insurance Companies. It is incorporated in    
Cyprus under the Companies Laws Cap. 113, Registration 
Number HE371047. Is regulated by the Insurance        
Companies     Control Service, Ministry of   Finance,     
Republic of Cyprus, License Number E.A/B 9434. 
 
At SoEasy Insurance we are dedicated to structure         
insurance solutions that provide quality protection which 
is value for money. We wish to establish and maintain a   
successful and long lasting relationships with our clients, 
our employees, and insurance companies.  
 
Our success is measured by our clients, who have   chosen 
us because they believe in our ability to meet or exceed 
their expectations in so far as price, service, and claims 
settlement is concerned. 
 
Our products are specially designed to respond to the   
individual needs of our clients, while our services are   
highly personalized, friendly and above all reliable. In    
addition to our online services, our offices in Limassol,  
Nicosia, Larnaca, and Paphos are always available to     
service our clients.  

 
 

Η SoEasy Insurance Brokers Ltd είναι εταιρεία 
αςφαλειομεςιτϊν και ςυνεργάηεται με Κυπριακζσ και 
Ευρωπαϊκζσ Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ. Ζχει ςυςτακεί ςτθν 
Κφπρο ςφμφωνα με τον περί Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113, 
Αρικμόσ Εγγραφισ HE371047. Ρυκμίηεται από τθν Τπθρεςία 
Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν, του Τπουργείου 
Οικονομικϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ με Αρικμό Άδειασ 
E.A/B 9434. 
 
τθν SoEasy Insurance είμαςτε αφοςιωμζνοι ςτθ 
δθμιουργία αςφαλιςτικϊν λφςεων που παρζχουν ποιοτικι 
προςταςία, που δίνει αξία ςτα χριματα ςασ. Επικυμία μασ 
θ δθμιουργία και διατιρθςθ επιτυχθμζνων και 
μακροχρόνιων ςχζςεων με τουσ πελάτεσ μασ, τουσ 
εργοδοτοφμενουσ μασ και τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ.  
 
Η επιτυχία μασ μετριζται από τουσ πελάτεσ που μασ 
επιλζγουν επειδι πιςτεφουν ςτθν ικανότθτα μασ να 
ικανοποιιςουμε ι ακόμα και να ξεπεράςουμε τισ 
προςδοκίεσ τουσ ςε κζματα τιμισ, εξυπθρζτθςθσ και 
διεκπεραίωςθσ απαιτιςεων. 
 
Σα προϊόντα μασ είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ των πελατϊν μασ, 
ενϊ οι υπθρεςίεσ μασ είναι ιδιαίτερα εξατομικευμζνεσ, 
φιλικζσ και πάνω από όλα αξιόπιςτεσ. Πζραν από τισ online 
υπθρεςίεσ ζχουμε γραφεία ςτθ Λεμεςό, τθ Λευκωςία, τθ 
Λάρνακα και τθν Πάφο και είμαςτε πάντα κοντά ςε όλουσ 
τουσ πελάτεσ μασ.  
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This policy, which is issued by SoEasy Insurance Brokers 
Ltd (hereinafter called 'the Broker) witnesses that in    
consideration of the payment of the premium stated in 
the Policy Schedule by the Policyholder, the Insurance 
Company (hereinafter called the “Company”) will provide 
cover against loss, damage, bodily injury or liability       
occurring during the Period of Insurance and in            
accordance with the terms, conditions, definitions and          
exclusions set out in this Policy. 

 

 
The liability of the Company shall in no case exceed 
 
(i) in the whole the total sum insured or in respect of any 
item its sum insured at the time of the loss or damage 
 
(ii) the sum insured remaining after payment for any loss 
or damage occurring during the same Period of Insurance 
unless the company shall have agreed to reinstate any 
such sum insured. 
 

The Policy, the Schedule and any other documents issued 
and forming part of this Policy shall be read together as 
one contract and words and expressions to which specific 
meaning have been attached in any part of this Policy shall 
bear such meaning wherever they may appear. The       
information and answers given to Us in the Proposal,   
together with any other information provided, forms the 
basis of this Policy. 

Αυτό το Αςφαλιςτιριο το οποίο εκδόκθκε από τθν SoEasy 
Insurance Brokers Ltd  (καλοφμενθ «ο Μεςίτθσ»)  μαρτυρεί 
ότι ςε αντιπαροχι τθσ πλθρωμισ, από τον υμβαλλόμενο, 
του αςφαλίςτρου όπωσ αναγράφεται ςτον Πίνακα 
Αςφαλιςτθρίου, θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία (καλοφμενθ ςτο 
εξισ θ «Εταιρεία»), κα καλφψει ζναντι απϊλειασ, ηθμιάσ, 
ςωματικισ βλάβθσ ι ευκφνθσ που προκφπτει κατά τθ 
διάρκεια τθσ Περιόδου Αςφάλιςθσ και ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ, οριςμοφσ και τισ εξαιρζςεισ που ορίηονται ςτο 
παρόν Αςφαλιςτιριο. 
 
Η ευκφνθ Μασ ςε καμία περίπτωςθ δε κα υπερβεί 
 

(i)ςυνολικά ολόκλθρο το αςφαλιςμζνο ποςό ι ςε  ςχζςθ με 
κάκε αντικείμενο το αςφαλιςμζνο γι' αυτό ποςό κατά το 
χρόνο τθσ απϊλειασ ι ηθμιάσ 
 
(ii) το αςφαλιςμζνο ποςό που παραμζνει μετά τθν πλθρωμι 
για οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμιά που προκφπτει κατά τθ 
διάρκεια τθσ ίδιασ Περιόδου Αςφάλιςθσ εκτόσ αν θ Εταιρεία 
κα ζχει ςυμφωνιςει να επαναφζρει το αςφαλιςμζνο ποςό. 
 
Σο Αςφαλιςτιριο, ο Πίνακασ και οποιαδιποτε άλλα ζγγραφα 
εκδοκοφν και επιςυναφκοφν ςε αυτό το Αςφαλιςτιριο 
κεωροφνται ωσ μια ςφμβαςθ και οποιαδιποτε λζξθ ι φράςθ 
ςτθν οποία ζχει αποδοκεί ειδικι ζννοια ςε οποιοδιποτε 
μζροσ του Αςφαλιςτθρίου αυτοφ κα ζχει αυτιν τθν ειδικι 
ζννοια οπουδιποτε αυτι εμφανίηεται. Οι πλθροφορίεσ και 
οι απαντιςεισ που Μασ δόκθκαν ςτο ζντυπο τθσ Πρόταςθσ, 
κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που 
παρζχονται, αποτελοφν τθ βάςθ αυτοφ του Αςφαλιςτθρίου. 

Medical Insurance Policy 
Αςφάλεια Ιατροφαρμακευτικήσ Περίθαλψησ 

Signed for and on behalf of SoEasy Insurance Brokers Ltd 

Τπογράφτθκε από και για τθν SoEasy Insurance Brokers Ltd 

 

In case of conflict between the English and the Greek text the Greek text will prevail. The English translation is only available for easier reference 
Σε περίπτωςη ςφγκρουςησ μεταξφ του Ελληνικοφ και Αγγλικοφ κειμένου το Ελληνικό κείμενο θα υπεριςχφει. Η Αγγλική μετάφραςη γίνεται μόνο για πιο εφκολη αναφορά  
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We aim to provide the highest standard of service and 
products to You. If our service does not meet Your      
expectations or You are dissatisfied in any way we would 
like to know about it so that we can improve our service 
to You. 
 
It is important to follow the complaints handling process 
in order to resolve Your complaint effectively and        
efficiently. 

 
 You can contact us by: 

 E-mail to: 

 admin@soeasyinsurance.com.cy 

Fax to number 22029677 

Telephone number 77774567   

Or by mail to P.O.Box 55193, 3820 Limassol 

 

The Financial Ombudsman Service                                        

In the event you remain dissatisfied and wish to pursue 

matters further you may be able to refer the matter to The 

Financial Ombudsman Service. 

 

The address is: 

The Financial Ombudsman Service 

15, Kypranoros Street, 1061 Nicosia 

P.O.Box 25735 , 1311 Nicosia 

Tel: +357 22848 900 

Fax: +357 22660 584 

Website: www.financialombudsman.org.cy 

Email: enquiries@financialombudsman.org.cy 

τόχοσ Μασ είναι να ασ παρζχουμε το υψθλότερο επίπεδο 

εξυπθρζτθςθσ. Εάν θ υπθρεςία Μασ δεν ανταποκρίνεται 

ςτισ προςδοκίεσ ασ, ι είςτε δυςαρεςτθμζνοι για 

οποιοδιποτε λόγο κα κζλαμε να γνωρίηουμε για αυτό, ζτςι 

ϊςτε να μποροφμε να βελτιϊςουμε τισ υπθρεςίεσ Μασ προσ 

Εςάσ. 

 

Είναι ςθμαντικό να ακολουκιςετε τθ διαδικαςία υποβολισ 

παραπόνων, προκειμζνου να επιλυκεί το παράπονό ασ 

αποτελεςματικά και αποδοτικά. 

 

Μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ μζςω: 

E-mail ςτθν διεφκυνςθ:  

admin@soeasyinsurance.com.cy  

Φαξ ςτον αρικμό 22029677 

Σθλζφωνο ςτο 77774567   

Ή ταχυδρομικϊσ Σαχ. Θυρ. 55193, 3820 Λεμεςόσ 

 

Ενιαίοσ Φορζασ Εξϊδικησ Επίλυςησ Διαφορϊν 

Χρηματοοικονομικήσ Φφςησ 

Εάν εξακολουκείτε να μθν είςτε ικανοποιθμζνοσ και 

επικυμείτε να προωκιςετε περαιτζρω το κζμα μπορεί να 

ζχετε τθ δυνατότθτα να αναφερκείτε ςτθν Τπθρεςία του 

Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου 

 

Η διεφκυνςθ είναι: 

Ενιαίοσ Φορζασ Εξϊδικησ Επίλυςησ Διαφορϊν 

Χρηματοοικονομικήσ Φφςησ 

Κυπράνοροσ 15, 1061 Λευκωςία 

Σ.Θ. 25735, 1311 Λευκωςία 

Σθλζφωνο:+357 22848 900 

Φαξ:+357 22660 584  

Ιςτοςελίδα: www.financialombudsman.org.cy 

Email: enquiries@financialombudsman.org.cy 

COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
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Company / We / Us 
The Insurance company as specified in the Policy schedule 
 
Policyholder 
Means the person who contracts with the Company for this 
Insurance. 
 
Insured person (s) 
Means the person(s) for the benefit of whom this insurance 
is effected. 
 
Deductible 
Means the first amount of each and every claim which is 
stated in the Schedule of the Policy and for which the    
Company is not  liable to pay. 
 
Medical Expenses 
Means normal, customary, necessary and reasonable     

expenses in relation to treatment that was required, or was 

recommended by a legally qualified and licensed medical 

practitioner in Cyprus including medication, hospital      

expenses, drugs, surgery, medical dressings in relation to 

such treatment. 

All expenses must be the result of Accidental Personal   

Injury or illness suffered by the Insured Person occurring     

during the Period of Insurance and which were incurred by 

the Policyholder and/or the Insured Person not later than 

sixty (60) days after the expiry of the Period of Insurance or 

within maximum twelve (12) months from the date of the 

accident or illness provided that the Policy has been       

renewed.  

 

Medication 

Means only those drugs that are prescribed by a legally 

qualified and licensed Medical Practitioner and which are 

dispensed during the treatment and are necessary for the 

treatment of the particular illness or accident. Herbal,   

homeopathetic and similar drugs are not covered. 

 

Hospital 

Is any public or private institution including medical clinics 

which operates legally and provides full medical facilities 

and permanent Medical Practitioners and Nurses.           

Rehabilitation  Centers for alcohol or drug abusers,       

Nursing and Convalescent Homes, Sanatoriums,             

Physiotherapy Centers, Health Spas and/or Therapeutic 

baths are not considered as hospitals. 

 

Accident 

Means any event which is caused by external, sudden,     

Εταιρεία / Εμείσ / Μασ / Εμάσ 

Η Αςφαλιςτικι Εταιρεία θ οποία αναγράφεται ςτον Πίνακα 

του Αςφαλιςτθρίου 

 

Συμβαλλόμενοσ 

θμαίνει το πρόςωπο το οποίο ςυνάπτει με τθν Εταιρεία το 

παρόν Αςφαλιςτιριο. 

 
Αςφαλιςμζνο/να Πρόςωπο/πα 

θμαίνει το πρόςωπο/α υπζρ του/των οποίου/ων γίνεται θ 

αςφάλιςθ. 

 

Αφαιρετζο Ποςό 

Είναι το πρϊτο ποςό κάκε απαίτθςθσ το οποίο αναγράφεται 

ςτον Πίνακα του Αςφαλιςτθρίου και το οποίο δεν ευκφνεται 

να πλθρϊςει θ Εταιρεία. 

 
Ιατρικά Ζξοδα 

θμαίνει εφλογα, λογικά, ςυνθκιςμζνα και αναγκαία ζξοδα 

ςε ςχζςθ με ιατρικι περίκαλψθ που προςφζρκθκε ι που ζχει 

ςυςτιςει νομικά προςοντοφχοσ, νόμιμοσ και αδειοφχοσ 

γιατρόσ ςτθν Κφπρο, κακϊσ επίςθσ φάρμακα, χρεϊςεισ 

νοςοκομείου, χειρουργικά και ιατρικά χρειϊδθ, ςε ςχζςθ με 

τθν περίκαλψθ αυτι. 

Όλα τα ζξοδα που ζχει υποςτεί το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο 

και/ ι ο υμβαλλόμενοσ και τα οποία προκφπτουν από 

ωματικι Βλάβθ από Ατφχθμα που ςυνζβθκε ι Αςκζνεια που 

εκδθλϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ Περιόδου Αςφάλιςθσ από 

το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο και το οποίο πρζπει να ζχει 

πραγματικά υποςτεί το αργότερο εντόσ εξιντα (60) θμερϊν 

μετά τθν εκπνοι τθσ Περιόδου Αςφάλιςθσ ι εντόσ δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ ι 

εκδιλωςθσ τθσ αςκζνειασ και  νοουμζνου ότι το 

Αςφαλιςτιριο ζχει ανανεωκεί, και εξακολουκεί να παρζχει 

κάλυψθ ςτο Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο. 

 

Φάρμακα 

θμαίνει μόνο εκείνα τα φάρμακα που παρζχονται με 

ςυνταγι νόμιμου αδειοφχου και προςοντοφχου Ιατροφ και τα 

οποία χορθγοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ περίκαλψθσ και 

είναι απαραίτθτα για τθν αποκεραπεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

αςκζνειασ ι ατυχιματοσ. Όλα τα φυτικά, ομοιοπακθτικά και 

παρόμοια φάρμακα δεν καλφπτονται. 

 

Νοςοκομείο 

Θεωρείται κάκε δθμόςιο ι ιδιωτικό νοςθλευτικό ίδρυμα 

ςυμπεριλαμβανομζνων και κλινικϊν που λειτουργεί νόμιμα 

και διακζτει πλιρθ νοςοκομειακό εξοπλιςμό και μόνιμο  

DEFINITIONS ΟΡΙΜΟΙ 
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visible, violent and unforeseen means and is totally        

independent of the Insured Person’s will, and results to 

personal injury for the Insured Person solely, directly and 

independently of any other cause or event. 

  

Accidental Personal Injury 

Means  personal injury caused by Accident which: 

 

(a) Occurs to the Insured Person during the Period of     

Insurance and 

(b) Necessitates the treatment and care of the Insured  

Person by a Medical Practitioner 

 

Illness 

Μeans any health ailment or sickness which has been   

medically diagnosed, is caused by pathological means, and 

is due to conditions which had not existed before or at the 

time of commencement or renewal of this Policy. 

 

Reasonable and Customary Expenses 

Fees for medical care which do not exceed the general limit 

of fees which other  Medical  Practitioners and/ or hospitals 

of similar specialty would have charged for similar           

conditions as those for which a claim is made. 

 

Pre-Existing illness or Condition 
Means any health disorder experienced by the Insured 
Person which existed prior to the commencement of this 
Policy for which the Insured Person had exhibited symp-
toms, or had been diagnosed or treated medically/ with 
pharmaceutical  medicines or as the consequence of a 
genetic disorder, previous injury or disease including any 
related complication. 
 
Maternity Benefit 
Normal or by caesarean section 
The benefit is payable if: 
 
a) childbirth occurs at least ten (10) months after the  
commencement of the Policy or the inclusion of the     
Insured Person in this Policy and 
 
b) if the insured Person’s employment terminates and  
pregnancy occurred as stated in (a) above. 
 
Transportation of Remains  
Means the benefit provided, in case of the death of the 
Insured Person as a result of Accident or Illness for which 
cover is provided by this Policy, in relation to expenses for  
the transportation of the remains of the Insured Person to 
his/her country of burial, including expenses for  

επιτελείο ιατρϊν και νοςοκόμων. Αναρρωτιριο για 

ναρκομανείσ ι αλκοολικοφσ, Οίκοι Ευγθρίασ και 

Αναρρωτιρια, ανατόρια, Φυςιοκεραπευτιρια, Ιαματικά ι 

και Θεραπευτικά Λουτρά δεν κεωροφνται νοςοκομεία. 

 

Ατφχημα 

θμαίνει κάκε περιςτατικό που οφείλεται ςε εξωτερικι, 

αιφνίδια, ορατι, βίαιθ, απρόβλεπτθ και απόλυτα ανεξάρτθτθ 

από τθ κζλθςθ του Αςφαλιςμζνου Προςϊπου αποκλειςτικι 

αιτία και ανεξάρτθτθ από κάκε άλλθ, ωματικι Βλάβθ. 

 

Σωματική Βλάβη από Ατφχημα 

θμαίνει ςωματικι βλάβθ που προκλικθκε από Ατφχθμα το 

οποίο: 

(α) υφίςταται το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο κατά τθν Περίοδο 

Αςφάλιςθσ και 

 (β) δθμιουργεί τθν ανάγκθ για το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο να 

τφχει περίκαλψθσ και παρακολοφκθςθσ από γιατρό.  

 

Αςθζνεια 

θμαίνει κάκε βλάβθ τθσ υγείασ ι πάκθςθ που ζχει 

διαγνωςκεί ιατρικά, που οφείλεται ςε πακολογικά αίτια και 

που προζρχεται από αιτίεσ  οι οποίεσ δεν υπιρχαν πριν ι 

κατά τθ ςφναψθ του Αςφαλιςτθρίου ι τθν ανανζωςθ τοφ.  

 

Λογικά και Συνήθη Ζξοδα 

Θεωροφνται χρεϊςεισ για ιατρικι φροντίδα που δεν 

υπερβαίνουν το γενικό όριο χρεϊςεων που κα ζκαναν άλλοι 

γιατροί και/ ι νοςοκομεία παρομοίου ειδικότθτασ για 

παρόμοιεσ περιπτϊςεισ με αυτζσ που αφορά θ απαίτθςθ. 

 

Προχπάρχουςα Αςθζνεια ή Πάθηςη 

θμαίνει οποιαδιποτε διαταραχι τθσ υγείασ του 

αςφαλιςμζνου ατόμου θ οποία προχπιρχε τθσ ςφναψθσ τθσ 

αςφάλιςθσ και θ οποία είτε είχε παρουςιάςει ςυμπτϊματα, 

είτε είχε διαγνωςκεί, είτε είχε αντιμετωπιςκεί με ιατρικι/ 

φαρμακευτικι αγωγι, είτε ιταν επακόλουκο γενετικισ 

ανωμαλίασ ι τραυματιςμοφ ι αςκζνειασ, κακϊσ και των 

επιπλοκϊν τουσ.  

 

Ωφζλημα Τοκετοφ 

Φυςιολογικόσ ι με καιςαρικι τομι 

Σο όφελοσ είναι πλθρωτζο υπό τθν προχπόκεςθ ότι: 

DEFINITIONS ΟΡΙΜΟΙ 
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embalming, up to the amount stated in the Schedule of the 

Policy. 

 

Doctor’s Visits 

We will cover the Insured Person for the necessary,        

customary and reasonable costs incurred, for licensed and 

qualified doctor’s visits carried out in Cyprus and subject to 

the maximum amount per visit as stated in the Policy 

Schedule. 

 

Diagnostic Tests 

We will cover the necessary, reasonable and customary 

expenses incurred by the Insured Person for diagnostic 

tests that are relevant to the main cause of an ailment, 

prescribed by a qualified medical practitioner. The cover 

offered is subject to a maximum limit per year as per the 

amount stated in the Policy Schedule. 

 

Surgical Operations 

We will cover surgical procedures performed in a Hospital 

Clinic or outpatient medical facility due to accident or    

illness and which do not require overnight stay in a hospital 

or admission as inpatient and with a maximum limit as  

stated in the Policy Schedule. 

 

 

α) Ο τοκετόσ γίνεται τουλάχιςτον δζκα (10) μινεσ  μετά τθν 

ζναρξθ του Αςφαλιςτθρίου ι τθν ζνταξθ του Αςφαλιςμζνου 

Προςϊπου ςτο Αςφαλιςτιριο και, 

  

β) ε περίπτωςθ τερματιςμοφ τθσ εργοδότθςθσ του 

Αςφαλιςμζνου Προςϊπου, νοουμζνου ότι θ  ζναρξθ τθσ 

εγκυμοςφνθσ ζγινε μζςα ςε περίοδο που παρείχετο κάλυψθ 

ςτο Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο, τθροφμενθσ πάντοτε τθσ 

προχπόκεςθσ (α) πιο πάνω. 

 

Κάλυψη Μεταφοράσ Σοροφ 

θμαίνει τθν κάλυψθ που προςφζρεται, ςε περίπτωςθ 

κανάτου του Aςφαλιςμζνου Προςϊπου ςυνεπεία 

ατυχιματοσ ι αςκενείασ που καλφπτονται από το παρόν 

αςφαλιςτιριο, ςε ςχζςθ με τα ζξοδα μεταφοράσ τθσ ςοροφ 

του αςφαλιςμζνου μζχρι τθ χϊρα ταφισ του, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων ταρίχευςθσ τθσ 

ςοροφ, μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον Πίνακα του 

Αςφαλιςτθρίου. 

 

Επιςκζψεισ ςε Γιατρό 

Καλφπτονται τα εφλογα και αναγκαία ζξοδα του 

Αςφαλιςμζνου Προςϊπου για επιςκζψεισ ςε αδειοφχουσ και 

προςοντοφχουσ ιατροφσ οι οποίοι αςκοφν νόμιμα το ιατρικό 

επάγγελμα ςτθν Κφπρο μζχρι το ανϊτατο όριο για κάκε 

ιατρικι επίςκεψθ που αναγράφεται ςτον Πίνακα του 

Αςφαλιςτθρίου. 

 

Διαγνωςτικζσ Εξετάςεισ 

Καλφπτονται τα αναγκαία, εφλογα και ςυνθκιςμζνα ζξοδα 

που ζχει υποςτεί το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο, μετά από 

παραπομπι αδειοφχου γιατροφ, για τισ αναγκαίεσ 

διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που αφοροφν τθν κφρια αιτία 

πάκθςθσ με ανϊτατο όριο το ποςό που αναγράφεται ςτον 

Πίνακα Αςφαλιςτθρίου. 

 

Χειρουργικζσ Επεμβάςεισ 

Καλφπτονται τα ζξοδα χειρουργικϊν επεμβάςεων  που 

πραγματοποιοφνται ςε νοςοκομείο, κλινικι ι εξωτερικά 

ιατρεία για κεραπεία ςυγκεκριμζνθσ πάκθςθσ και για τα 

οποία δεν χρειάηεται διανυκτζρευςθ με ανϊτατο όριο το 

ποςό που αναγράφεται ςτον Πίνακα του Αςφαλιςτθρίου. 

DEFINITIONS ΟΡΙΜΟΙ 
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1. This Policy, the Proposal and the Schedule shall be read 
as one document. Any word or phrase to which a     
particular interpretation has been given shall have the 
same interpretation    wherever it shall appear in this 
document. Words in the masculine   gender shall include 
the feminine gender. 

2. The Company will issue to the Policyholder, for            
distribution to each Insured Person, individual             
certificates of insurance, which confirm the cover 
afforded to such Insured Person.  

3. The full compliance and fulfillment by the Policyholder 
and the Insured Person with the Terms and Conditions 
of this Policy, as well as, the truth of the statements 
made by the Policyholder or the Insured Person at the                    
commencement or renewal of this Policy are conditions 
precedent to the Company’s obligation to make any 
payment under this Policy.  

4. This Policy shall be interpreted in accordance with the 
laws of the Republic of Cyprus and any dispute that may 
arise under this Policy shall be adjudicated by the Courts 
of the Republic of Cyprus. 

5. No lawsuit under the Statue of Limitation shall be filed 
for a claim under this Policy after the expiry of three (3) 
years from the date the Policyholder should have filed 
written proof of an accident or illness.  

6. If an event takes place which might give rise to a claim  
under this Policy immediate notice shall be given to the 
Company by the Policyholder, the Insured Person and/ 
or by any of their personal representatives. In addition, 
a written claim with full details relating to the incident 
for which the claim will be made, must be submitted to 
the Company within fourteen (14) days from the date of 
the commencement of any treatment. If the Company 
does not receive written notification within this time 
limit, the Company reserves the right to decline any 
claim.  

      Any information, or evidence, which the Company may   
require shall be submitted without cost to the Company 
and in such form as may be required by the Company. 
An Insured Person shall submit to medical examination 
as often as the Company may require in relation to any      
Personal Injury or Illness, at the Company’s expense. 

7. The Policyholder must notify the Company within ten 
(10) days of any change in relation to work duties,       
occupation, status or habits of an Insured Person as well 
as any change of address. In the event that such            
notification is not provided , the Company is relieved of 
any liability under this Policy if the change or alteration 
increases the risks for the Insured Person and the    
Company would not have accepted the risk under the 
same terms and conditions had it known of the new  

1. Σο Αςφαλιςτιριο, θ Πρόταςθ, ο Πίνακασ κα διαβάηονται 
ωσ ζνα ενιαίο ζγγραφο. Οποιαδιποτε λζξθ ι φράςθ ςτθν 
οποία δόκθκε ςυγκεκριμζνθ  ερμθνεία κα ζχει τθν ίδια 
ερμθνεία οπουδιποτε κι αν παρουςιάηεται ςε αυτό το 
ζγγραφο. Λζξεισ ςτο αρςενικό γζνοσ κα κεωροφνται ότι 
περιλαμβάνουν και το κθλυκό.  

2. Η Εταιρεία κα χορθγιςει ςτον υμβαλλόμενο, για να 
παραδϊςει με τθν ςειρά του ςε κάκε Αςφαλιςμζνο 
Πρόςωπο, ατομικά πιςτοποιθτικά αςφάλιςθσ τα οποία  
βεβαιϊνουν τθν προβλεπόμενθ αςφαλιςτικι κάλυψθ για 
κάκε Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο.  

3. Η πιςτι τιρθςθ και  εκπλιρωςθ  των  ‘Ορων  και           
Προχποκζςεων που περιζχονται ςτο παρόν Αςφαλιςτιριο 
κακϊσ και θ αλικεια των δθλϊςεων που ζγιναν από τον 
υμβαλλόμενο ι το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο κατά τθ 
ςφναψθ ι ανανζωςθ του Αςφαλιςτθρίου αποτελοφν 
αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν υποχρζωςθ τθσ 
Εταιρείασ να προβεί ςε οποιαδιποτε πλθρωμι με βάςθ το 
Αςφαλιςτιριο αυτό.  

4. Σο Αςφαλιςτιριο αυτό κα ερμθνεφεται και κα ζχει ιςχφ 
ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και 
κάκε διαφορά που προκφπτει ι που μπορεί να προκφψει 
από το αςφαλιςτιριο υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των 
δικαςτθρίων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.   

5. Καμία αγωγι με βάςθ το Νόμο περί Παραγραφισ κα 
μπορεί να εγερκεί για απαίτθςθ, δυνάμει του 
Αςφαλιςτθρίου αυτοφ μετά τθν εκπνοι τριϊν (3) ετϊν 
από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο υμβαλλόμενοσ 
οφείλει να υποβάλει γραπτι απόδειξθ του ατυχιματοσ ι 
τθσ αςκζνειασ. 

6. ε περίπτωςθ που ςυμβεί γεγονόσ που δυνατόν να 
οδθγιςει ςε απαίτθςθ με βάςθ το Αςφαλιςτιριο, κα 
πρζπει να ειδοποιείται αμζςωσ θ Εταιρεία από τον 
υμβαλλόμενο, το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο και/ ι από 
οποιοδιποτε αντιπρόςωπο τουσ. Επιπλζον, εντόσ 
δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
τθσ κεραπείασ κα πρζπει να υποβάλλεται γραπτι 
απαίτθςθ προσ τθν Εταιρεία ι οποία να ςυνοδεφεται με 
όλα τα δικαιολογθτικά που αφοροφν το περιςτατικό για 
το οποίο υποβάλλεται τζτοια απαίτθςθ. Αν θ Εταιρεία δεν 
λάβει τθν ειδοποίθςθ μζςα ςτθν προκεςμία αυτι, 
διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδιποτε 
απαίτθςθ.  

      Οποιαδιποτε πλθροφορία και απόδειξθ ηθτθκεί από τθν   
Εταιρεία πρζπει να παρζχεται χωρίσ δαπάνθ τθσ Εταιρείασ 
και ςε τζτοια μορφι που κα ηθτιςει θ Εταιρεία. 
Οςοδιποτε ςυχνά και αν του ηθτθκεί, ζνα Αςφαλιςμζνο 
Πρόςωπο κα υποβάλλεται ςε ιατρικι εξζταςθ για 
λογαριαςμό και με ζξοδα τθσ Εταιρείασ αναφορικά με 
οποιαδιποτε ωματικι Βλάβθ ι Αςκζνεια. 

7.  Ο υμβαλλόμενοσ οφείλει να ειδοποιεί εντόσ δζκα (10)    
θμερϊν τθν Εταιρεία, για οποιαδιποτε αλλαγι όςον  
αφορά τα κακικοντα, επάγγελμα, ιδιότθτα ι ςυνικειεσ  

TERMS AND CONDITIONS ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 
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       circumstances.  

8. In the event that any claim submitted by the                
Policyholder, the Insured Person or any person acting 
on their behalf, is under any circumstances false or 
fraudulent or incomplete, the Company shall be under 
no obligation to make any payment in relation to such 
claim.  

9.    The Company shall be free of any obligations as a result 
of  any charge, assignment or other transaction in    
relation to this Policy.  

10. All payments under this Policy shall be made to the       
Policyholder or to any other person that he shall     
appoint. The signing of a receipt by the Policyholder or 
by the person appointed shall be, under all               
circumstances, adequate discharge for the Company. 

11. The liability of the Company commences from the time 
the proposal is accepted and the first renewal premium 
is paid, and which the company will agree to  accept, as 
the case may be. 

12. The premium is prepaid and is calculated on the age,   
occupation duties, status or medical history, of the 
Insured Person at the time of inception and at any  
future renewal date, subject to condition 7. 

 13. In the event that the Policy is terminated by the                
Policyholder at a date other than the renewal date, the 
premium payable shall be calculated pro rata with an  
additional premium equivalent to a period of thirty 
(30) days.   

14. This Policy will be renewed for another period of       
insurance subject to condition 7, with the terms and 
conditions in force on the last day of the expiring    
Period of Insurance, provided that the premium is paid 
in accordance with Condition 12 and provided that the 
insurance contract is not terminated in writing by ei-
ther the Company or The Policyholder and the Insured 
Person.  

15. Cooling off Period. You have the right to cancel this 
Policy for any reason within fourteen (14) days from 
the date of  receipt of the Policy Document. The     
Company will refund in full the premium paid unless a 
claim has been submitted  in which case we reserve 
the right to retain the whole of the premium.  

 

       του Αςφαλιςμζνου Προςϊπου κακϊσ και τθν διεφκυνςθ 
του. ε περίπτωςθ παράλθψθσ τζτοιασ ειδοποίθςθσ, θ 
Εταιρεία απαλλάςςεται από κάκε υποχρζωςθ ςε ςχζςθ 
με το Αςφαλιςτιριο, εφόςον θ μεταβολι ι αλλαγι 
διευρφνει το φάςμα των κινδφνων που διατρζχει το 
Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο και θ Εταιρεία δεν κα δζχονταν 
τθν αςφάλιςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ αν γνϊριηε τθν νζα 
κατάςταςθ.  

8.  Εάν οποιαδιποτε απαίτθςθ, υποβαλλόμενθ από τον 
υμβαλλόμενο ι το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο ι από 
οποιοδιποτε πρόςωπο που ενεργεί εκ μζρουσ τουσ, 
είναι από οποιαδιποτε άποψθ ψευδισ ι δόλια ι δεν 
είναι πλιρθσ θ Εταιρεία δεν κα ζχει οποιαδιποτε 
υποχρζωςθ να προβεί ςε πλθρωμι αναφορικά με τζτοια 
απαίτθςθ. 

9. Η Εταιρεία δεν επθρεάηεται από ειδοποίθςθ για                         
οποιαδιποτε επιβάρυνςθ, εκχϊρθςθ ι άλλθ ςυναλλαγι 
που αφορά αυτό το Αςφαλιςτιριο.  

10. Όλεσ οι πλθρωμζσ με βάςθ το Αςφαλιςτιριο αυτό κα 
γίνονται προσ το υμβαλλόμενο ι προσ οποιοδιποτε 
πρόςωπο υποδείξει αυτόσ. Η απόδειξθ είςπραξθσ από το 
υμβαλλόμενο ι το οποιοδιποτε πρόςωπο υποδείξει 
αυτόσ κα αποτελεί ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
αποτελεςματικι απαλλαγι για τθν Εταιρεία. 

11. Η ευκφνθ τθσ Εταιρείασ αρχίηει όταν θ Πρόταςθ γίνει 
αποδεκτι και πλθρωκεί το πρϊτο αςφάλιςτρο ι 
οποιοδιποτε αςφάλιςτρο ανανζωςθσ που θ Εταιρεία 
ικελε ςυμφωνιςει να δεχκεί ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ. 

12. Σο αςφάλιςτρο είναι προπλθρωτζο και κακορίηεται 
ςφμφωνα με τθν θλικία, επάγγελμα, κακικοντα, ιδιότθτα 
ι το ιατρικό ιςτορικό του κάκε Αςφαλιςμζνου 
Προςϊπου κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κάλυψθσ 
και κατά τθν εκάςτοτε μελλοντικι ανανζωςθ του 
Αςφαλιςτθρίου ςφμφωνα με τον όρο 7. 

13. ε περίπτωςθ διακοπισ του Αςφαλιςτθρίου από τον 
υμβαλλόμενο ςε θμερομθνία διαφορετικι από τθν 
θμερομθνία ανανζωςθσ, το αςφάλιςτρο που κα 
χρεϊνεται κα υπολογίηεται κατ’ αναλογία και με 
επιπρόςκετθ επιβάρυνςθ για περίοδο τριάντα (30) 
θμερϊν.  

14. Σο παρόν Αςφαλιςτιριο κα ανανεωκεί για ακόμθ μία 
αςφαλιςτικι περίοδο, ςφμφωνα με τον Όρο 7, με τουσ 
Όρουσ και τισ Προχποκζςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν 
τελευταία θμζρα τθσ τρζχουςασ Αςφαλιςτικισ Περιόδου, 
νοουμζνου ότι θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ δεν ζχει 
τερματιςτεί εγγράφωσ είτε από τθν Εταιρεία είτε από τον 
υμβαλλόμενο και το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο. 

15. Δικαίωμα Τπαναχϊρθςθσ. Ζχετε το δικαίωμα να 
ακυρϊςετε το Αςφαλιςτιριο για αυτό για οποιδιποτε 
λόγο εντόσ δεκατεςςάρων  (14) θμερϊν από τθν  
θμερομθνία παραλαβισ του, δίνοντασ γραπτι 
ειδοποίθςθ ςτθν Εταιρεία. Η Εταιρεία κα επιςτρζψει  

TERMS AND CONDITIONS ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ 
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                 Αςφάλιςτρο που πλθρϊςατε εκτόσ αν ζχετε υποβάλει 
απαίτθςθ και ςε τζτοια περίπτωςθ θ Εταιρεία διατθρεί 
το δικαίωμα να κρατιςει ολόκλθρο το Αςφάλιςτρο. 
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1. The Company shall not be liable under this Policy to 

make any  payment in relation to: 

a) Congenital diseases and disorders  

b) Sexually transmitted diseases or any situation arising 

out of or attributable to the Acquired Immune         

Deficiency Virus (HIV) or Immune Deficiency Syndrome 

(AIDS) and/ or any mutation or alteration of them 

c) Rest cures, institutional isolation, quarantine or       

sanatorium care 

d) Cosmetic or Plastic Surgery except when necessitated 

as a result of Personal Injury by Accident and occurring 

during the Period of Insurance and which is covered 

under the Policy 

e) Dental Treatment, Dental X-Rays, Tooth Extractions, 

Root Canal Therapy, Fillings Crowns, Dentures, Inlays, 

Orthodontic therapy, Periodontal therapy and general 

dental treatment unless as a result of an Accident     

covered under the Policy, and which treatment is    

confirmed beyond doubt as absolutely necessary to 

maintain normal healthy teeth by x-rays or normal  

examination, or other clinical findings.  

f) Orthoptics or eye disorders, visual therapy and the 

supply or application of visual or hearing aids  

g) Preventive medical examinations, check-ups, normal 

medical examinations which are not related or are not 

necessary for diagnostic purposes or Accidental Bodily 

Injury 

h) General medical Examinations 

i) Enofthalmisms and Inoculations 

j) Contraception and/or application of contraceptive  

devices 

k) Expenses for: 

i) treatment of rheumatism, arthritis, lumbar aches, neck 

aches and sciatica unless in the case of an admission 

and in patient stay in a Hospital, in which case the 

Hospital  charges are covered, 

ii) treatments concerning afflictions of meniscus and         

ligaments, hernia, fibrous anal rupture and their           

complications, except if such treatment or surgery is  

1. Η Εταιρεία δεν κα είναι υπόχρεθ ςφμφωνα με  το  παρόν 

Αςφαλιςτιριο να κάνει οποιαδιποτε πλθρωμι ςε ςχζςθ 

με: 

α) Εκ γενετισ πακιςεισ και ελαττϊματα 

β) εξουαλικϊσ μεταδιδόμενεσ αςκζνειεσ ι οποιαδιποτε 

κατάςταςθ που προκφπτει από ι αποδίδεται ςτον Ιό 

Επίκτθτθσ Ανοςοποιθτικισ Ανεπάρκειασ (HIV) ι 

φνδρομο Ανοςοποιθτικισ Ανεπάρκειασ (AIDS) και/ ι 

οποιαδιποτε μετάλλαξθ ι μεταβολι αυτϊν 

γ) Θεραπευτικι ανάπαυςθ, απομόνωςθ, καραντίνα ι 

φροντιδα ςε ςανατόρειο 

δ) Αιςκθτικι ι Πλαςτικι Χειρουργικι επζμβαςθ εκτόσ εάν 

αυτι κακίςταται αναγκαία λόγω ωματικισ Βλάβθσ από 

Ατφχθμα που ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια τθσ Περιόδου 

Αςφάλιςθσ και θ οποία καλφπτεται από το 

Αςφαλιςτιριο 

ε) Οδοντιατρικι Εξζταςθ, Ακτινογραφίεσ Δοντιϊν, Εξαγωγζσ 

Δοντιϊν, Απονευρϊςεισ,  φραγίςματα,  Σεχνθτά Δόντια, 

Κορϊνεσ, Ενκζματα και Γζφυρεσ, Ορκοδοντικι 

Ενδοδοντικι, Περιοδοντίτιδα και γενικι οδοντιατρικι 

φροντίδα εκτόσ εάν αυτά είναι αποτζλεςμα βλάβθσ από 

Ατφχθμα το οποίο καλφπτεται από το Αςφαλιςτιριο, και 

του οποίου θ κεραπεία αποδεικνφεται πζραν πάςθσ 

αμφιβολίασ με ακτινογραφίεσ ι εξωτερικι εξζταςθ ι 

άλλα κλινικά ευριματα. 

ςτ) Ορκοπτικά ι ανωμαλίεσ των οφκαλμϊν, κεραπεία 

όραςθσ και παροχι ι εφαρμογι οπτικϊν ι ακουςτικϊν 

μζςων 

η) Προλθπτικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ, εξετάςεισ ρουτίνασ, 

ςυνθκιςμζνεσ ιατρικζσ εξετάςεισ που δεν ςχετίηονται ι 

δεν είναι αναγκαίεσ για τθ διάγνωςθ αςκζνειασ ι 

ωματικισ Βλάβθσ μετά από Ατφχθμα. 

θ)      Γενικζσ Ιατρικζσ Εξετάςεισ 

κ)    Ενοφκαλμιςμοφσ και Εμβολιαςμοφσ 

ι)  Αντιςυλλθπτικά και/ ι εφαρμογι αντιςυλλθπτικϊν 

μζςων. 

κ)     Ζξοδα για:  

     i) κεραπείεσ ρευματιςμϊν, αρκριτικϊν, οςφυαλγιϊν, 
αυχεναλγιϊν και ιςχιαλγιϊν εκτόσ τθσ περίπτωςθσ 
ειςαγωγισ και παραμονισ ςτο Νοςοκομείο ωσ 
εςωτερικοφ αςκενι για τισ εν λόγω πακιςεισ οπότε τα 
Νοςοκομειακά ζξοδα καλφπτονται. 

EXCLUSIONS ΕΞΑΙΡΕΕΙ 
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required following an accident covered under the 

policy 

iii) hemorrhoids, anal fissure, varicose veins as well as the 

nose diaphragm and their complications 

iv) treatment or surgery of tonsils or adenoid                

germinations 

v) treatment or surgery of genital organs, except if such 

treatment or surgery is required following an          

accident covered under the Policy. 

 
l) Expenses for the treatment of infertility and/ or            

artificial insemination (IVF) 

m) Physiotherapy, unless necessary for the rehabilitation of 

an Accidental Bodily injury on condition that this is      

undertaken/ administered during hospitalization. 

n) Pre-existing illness or conditions and any complications 

or consequences thereof 

o) Expenses for the treatment of gynecological problems 

which occur within six (6) months of the commencement 

of the Policy or from the date of inclusion of the Insured 

Person to the Policy.  

p) Any illness requiring treatment which originates from  

causes which pre-existed at the time of contracting the 

present insurance policy, or occurred within thirty (30) 

days of the commencement of the Policy 

q) Nervous or mental disorders, epilepsy or any other    

mental/ psychological illness or treatment in Psychiatric 

hospitals or institutions 

r) Intentional negligence of the health of the Insured       

Person or refusal to seek or follow medical advice or 

treatment 

s) Expenses for treatment, which is not given or is not    

recommended by a qualified licensed Medical              

Practitioner or which is administered at a                     

physiotherapeutic clinic or   hydrotherapeutic or similar 

institution or in the course of quarantine 

t) Any expenses relating to the treatment of acne of any 

sort, dry skin or nail diseases as well as any treatment 

relating to allergies. Any expenses relating to the         

purchase of products intended for cosmetic reasons,  

  ii) νοςθλείεσ που αφοροφν πακιςεισ μθνίςκου και 

ςυνδζςμων, κιλθ μεςοςποινδυλίου δίςκου, ριξθ 

ινϊδουσ δακτυλίου και ςτισ επιπλοκζσ, εκτόσ  εάν 

τζτοιεσ νοςθλείεσ ςχετίηονται άμεςα και είναι 

αποτζλεςμα ατυχιματοσ που καλφπτεται κάτω από το 

αςφαλιςτιριο. 

iii) αιμορρόϊδεσ, ραγάδεσ δακτυλίου, κιρςοφσ κακϊσ και  

ρινικό διάφραγμα και ςτισ επιπλοκζσ τουσ 

iv) κεραπεία ι εγχείρθςθ των αμυγδαλϊν ι των αδενοειδϊν 

εκβλαςτιςεων 

v) κεραπεία ι εγχείρθςθ των γεννθτικϊν οργάνων εκτόσ εάν 

τζτοιεσ νοςθλείεσ ςχετίηονται άμεςα και είναι 

αποτζλεςμα ατυχιματοσ που καλφπτεται κάτω από το 

Αςφαλιςτιριο 

λ) Ζξοδα κεραπείασ ςτειρότθτασ ι/ και τεκνοποίθςθσ  (IVF) 

μ) Φυςιοκεραπεία, εκτόσ τθσ απαραίτθτθσ για τθν 

επανόρκωςθ βλάβθσ από Ατφχθμα με τθν προχπόκεςθ 

ότι αυτι παρζχεται κατά τθ διάρκεια τθσ νοςοκομειακισ 

περίκαλψθσ. 

ν) Προχπάρχουςεσ αςκζνειεσ ι πακιςεισ και οποιεςδιποτε 

επιπλοκζσ ι ςυνζπειεσ που προζρχονται από αυτζσ 

ξ) Ζξοδα κεραπείασ γυναικολογικϊν προβλθμάτων που 

ςυμβαίνουν εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ του 

Αςφαλιςτθρίου ι τθν ζνταξθ του Αςφαλιςμζνου 

Προςϊπου ςτο Αςφαλιςτιριο.  

ο) Οποιαδιποτε αςκζνεια που απαιτεί κεραπεία και 

προζρχεται από αιτίεσ οι οποίεσ υπιρχαν κατά τθ 

ςφναψθ τθσ αςφάλιςθσ ι που παρουςιάςτθκαν μζςα 

ςτισ πρϊτεσ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του αςφαλιςτθρίου 

π) Νευρικζσ ι διανοθτικζσ διαταραχζσ ι κρίςεισ επιλθψίασ  

ι ψυχικζσ/ ψυχολογικζσ αςκζνειεσ ι διαταραχζσ ι 

κεραπεία ςε ψυχιατρικά νοςοκομεία ι ιδρφματα. 

ρ) κόπιμθ παραμζλθςθ τθσ υγείασ του Αςφαλιςμζνου 

Ατόμου ι άρνθςθ του να ηθτιςει ι να ακολουκιςει 

ιατρικι ςυμβουλι ι κεραπεία  

ς) Ζξοδα για κεραπεία που δεν γίνεται ι δεν ςυςτινεται 

από νομικά αδειοφχο και προςοντοφχο γιατρό ι που 

γίνεται ςε φυςιοκεραπευτικι κλινικι ι 

υδροκεραπευτιριο ι παρόμοιο ίδρυμα ι κατά τθ  

EXCLUSIONS ΕΞΑΙΡΕΕΙ 
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soaps of any sort, hair care products and          antiseptic 

products. 

 

u) Expenses for the removal of moles or skin tumors       

unless malignancy has been proved following             

histological examination. 

 

v) Expenses incurred outside of the Republic of Cyprus 

 

w) Amounts which the Policyholder may recover under any 

Trade Union or other medical funds or insurance       

policies. The amounts payable under this Policy shall be 

limited to the difference between the expenses that are 

not recoverable by any other scheme or Trade Union 

Funds or other Medical funds, or will be assessed on the 

basis of the sum insured as stated in the Policy Schedule 

whichever amount is the lesser. 

 

x) Medical expenses necessitated as a result of accidents 

or    illness at work, as defined by the Employment     

Legislation, and are payable under the Social Insurance 

Fund and /or are    subject to Employer’s Liability     

Compulsory Insurance Law. 

 

y) Any claim which falls under any exception as shown in 

the Schedule of this Policy  

 

2. In addition, the Company shall be under no  liability   

under this Policy for expenses incurred for illness or  

accident caused by or attributed directly or indirectly to 

any of the following events: 

 

a) War, invasion, acts of a foreign enemy, hostilities 

(whether war is declared or not), civil war, mutiny,    

rebellion, military or popular uprising, nuclear, biological 

and chemical terrorism, revolution, overthrow of the 

Government by military or usurped power or the       

participation of the Insured Person in any illegal activity. 

 

b) Ionizing radiation or contamination by radioactivity from 

any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the 

combustion of nuclear fuel.  

c) The radioactive, toxic explosive or other hazardous       

properties of any explosive nuclear device or             

component. 

       διάρκεια καραντίνασ  

 

τ) Οποιαδιποτε ιατρικά ζξοδα που αφοροφν ακμι 

οποιαςδιποτε μορφισ, ξθροδερμία, κεραπεία νυχιϊν 

κακϊσ επίςθσ οποιαδιποτε μορφι αλλεργίασ. Δεν 

καλφπτονται δερματολογικά προϊόντα για κοςμθτικοφσ 

ςκοποφσ, ζξοδα για τθν αγορά καλλυντικϊν,  όλων των 

ειδϊν ςαποφνια, προϊόντα για τθν περιποίθςθ μαλλιϊν 

και αντιςθπτικά προϊόντα  

 

υ) Ζξοδα για αφαίρεςθ ςπίλων ι ογκιδίων δζρματοσ εκτόσ αν 

αποδεικνφεται κακοικεια κατόπιν ιςτολογικισ εξζταςθσ 

 

φ) Ζξοδα που ζγιναν εκτόσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ  

 

χ) Ποςά τα οποία ο αςφαλιςμζνοσ δικαιοφται να ανακτιςει 

κάτω από ςυντεχνιακά ι άλλα ταμεία υγείασ ι άλλα 

αςφαλιςτιρια. Σα πλθρωτζα ποςά κάτω από το παρόν 

ςυμβόλαιο κα περιορίηονται ςτθ διαφορά των εξόδων 

που δεν καλφπτονται από άλλο ςχζδιο ι ςυντεχνιακά ι 

άλλα ταμεία υγείασ, ι κα υπολογίηονται από τον πίνακα 

παροχϊν του παρόντοσ ςυμβολαίου, οποιοδιποτε ποςό 

είναι μικρότερο. 

 

ψ) Ζξοδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ που οφείλονται 

ςε εργατικό ατφχθμα ι αςκζνεια όπωσ κακορίηονται ςτθν 

Εργατικι Νομοκεςία και καλφπτονται από το Σαμείο 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και ι από τθν Τποχρεωτικι 

Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Εργοδότθ. 

ω) Οποιαδιποτε απαίτθςθ που εμπίπτει κάτω από 

οποιαδιποτε εξαίρεςθ όπωσ αυτι κακορίηεται ςτον 

Πίνακα του Αςφαλιςτθρίου. 

 

2. Επιπλζον, θ Εταιρεία δεν κα φζρει ευκφνθ ςφμφωνα  με 

το παρόν Αςφαλιςτιριο για ζξοδα που γίνονται για 

αςκζνεια ι ατφχθμα που προκαλείται ι ςυντελείται ι 

που είναι αποτζλεςμα άμεςα ι ζμμεςα των πιο κάτω 

γεγονότων: 

α) Πολζμου, ειςβολισ, ενζργειασ ξζνθσ δφναμθσ, 

εχκροπραξιϊν (με κθρυγμζνο πόλεμο  ι  μθ), εμφυλίου 

πολζμου, ςτάςθσ, επανάςταςθσ, πυρθνικισ ι βιολογικισ 

ι χθμικισ τρομοκρατικισ ενζργειασ, εξζγερςθσ ι 

ανατροπισ τθσ κυβζρνθςθσ με τθ βία ι ςτρατιωτικι 

ενζργεια ι ςφετεριςμό εξουςίασ ι ςυμμετοχι του 

Αςφαλιςμζνου Ατόμου ςε οποιεςδιποτε παράνομεσ 

ενζργειεσ. 

EXCLUSIONS ΕΞΑΙΡΕΕΙ 
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d) Naval, military, air force or police operations.  

 

e) Willfully inflicted self-injury, suicide or attempted        

suicide, use of narcotic substances (drugs), alcohol 

abuse, venereal disease, drunkenness or disease 

attributed to chronic       alcoholism.  

 

f) Pregnancy, childbirth, ectopic pregnancy, pregnancy       

termination or any physical or other complication as a 

result thereof. It is understood that, notwithstanding 

this exception, in case of childbirth (natural or            

necessitating caesarean section), the cover afforded by 

benefit “Maternity Benefit” as indicated in the Schedule 

shall be applicable.  

 

g)  Injury due to the participation in professional sports or 

any hazardous sports activity, and any participation in 

the activities below such as, but not limited to air       

balloon, gliding, parachuting, bungee jumping or any 

form of air travel (other than when the  Insured Person 

is a passenger or crew member on any licensed         

commercial aircraft, with scheduled flights, which      

belongs to a recognized airline), ice hockey, power boat 

racing, water skiing, scuba diving, hunting, polo or show 

jumping, pot holing, rock climbing or mountaineering 

using ropes or guides, driving or participating in any kind 

of race or competition, judo or other martial arts        

activity, winter sports competitions, off piste skiing, ski 

jumping, heliski, bobsleigh, or luging or involvement of 

the Insured Person with or participating in speed       

competitions or any kind of racing. 

      

     In case of any sport activity which is not included in the 

above list, the Company will decide if this activity is to 

be regarded as a hazardous activity and whether it is 

deemed to be included within the above exclusion. 

 

3. The Company will not pay the amount of the 

“Deductible” as indicated in the Schedule of the Policy. 

β) Ιονίηουςασ ακτινοβολίασ ι μόλυνςθσ  από ραδιενζργεια 

από οποιοδιποτε πυρθνικό καφςιμο ι από οποιαδιποτε 

πυρθνικά κατάλοιπα ι από τθν καφςθ πυρθνικισ φλθσ. 

γ) Ραδιενεργοφ, τοξικισ, εκρθκτικισ  ι  άλλων επικίνδυνων 

ιδιοτιτων οποιουδιποτε εκρθκτικοφ πυρθνικοφ 

μθχανιςμοφ ι μζρουσ αυτοφ. 

δ) Ναυτικϊν ι ςτρατιωτικϊν ι αεροπορικϊν ι αςτυνομικϊν 
επιχειριςεων. 

ε) κόπιμου αυτοτραυματιςμοφ, αυτοκτονίασ, απόπειρασ 
αυτοκτονίασ, χριςθσ ναρκωτικϊν ουςιϊν, κατάχρθςθσ 
ποτοφ, αφροδίςιων νοςθμάτων, μζκθσ ι αςκενειϊν που 
αποδίδονται ςε χρόνιο αλκοολιςμό. 

ςτ)Εγκυμοςφνθσ, τοκετοφ, εξωμιτριασ κφθςθσ, διακοπισ 
εγκυμοςφνθσ ι οποιαςδιποτε φυςικισ ι άλλθσ 
περιπλοκισ που προζρχεται από αυτι. Νοείται ότι, 
ανεξάρτθτα από τισ πρόνοιεσ τθσ εξαίρεςθσ αυτισ, ςε 
περίπτωςθ τοκετοφ (φυςιολογικοφ ι με καιςαρικι τομι), 
ενεργοποιείται το «Ωφζλημα Τοκετοφ» όπωσ αναφζρεται 
ςτον Πίνακα. 

η) Σραυματιςμοφ από ςυμμετοχι ςε επαγγελματικό 
ακλθτιςμό ι οποιοδιποτε επικίνδυνο άκλθμα όπωσ, και 
χωρίσ τα πιο κάτω να είναι περιοριςτικά, αερόςτατο, 
ανεμόπτερο, αλεξίπτωτο ι bungee ι οποιαδιποτε μορφι 
αεροπορικισ πτιςθσ,  (εκτόσ όπου το αςφαλιςμζνο 
πρόςωπο είναι επιβάτθσ ι μζλοσ πλθρϊματοσ ςε πλιρωσ 
αδειοφχο κανονικοφ τφπου επιβατικοφ αεροςκάφουσ, το 
οποίο ανικει ςε αναγνωριςμζνθ αεροπορικι εταιρεία και 
εκτελεί κακοριςμζνο δρομολόγιο), χόκεϊ ςτον πάγο, 
αγϊνα ταχφπλοων ςκαφϊν, άλματα καλάςςιου ςκι ι 
υποβρφχια κολφμβθςθ, όπου χρθςιμοποιοφνται κανονικά 
ςχοινιά ι οδθγοί, οδιγθςθ ι ςυμμετοχι ςε οποιουδιποτε 
είδουσ αγϊνα ταχφτθτασ (Ράλλυ) ι διαγωνιςμό, τηοφντο ι 
άλλου είδουσ πολεμικι τζχνθ, ςυναγωνιςτικά χειμερινά 
ακλιματα, χιονοδρομίεσ εκτόσ πίςτασ, άλματα 
χιονοδρομίων, heli-ski, ελκυκροδομίεσ (bobsleigh ι lug-
ing), αςχολία του Αςφαλιςμζνου Προςϊπου με, ι 
ςυμμετοχι του ςε, αγϊνεσ ταχφτθτασ ι οποιοδιποτε 
είδοσ αγϊνα. 

       

      Εάν κάποιο άκλθμα δεν περιλαμβάνεται ςτον πιο πάνω 
κατάλογο, θ Εταιρεία κα αποφαςίςει εάν αυτό κεωρείται 
επικίνδυνο και αν εμπίπτει ςτθν πιο πάνω εξαίρεςθ. 

 

3. Η Εταιρεία δεν κα πλθρϊςει οποιοδιποτε ποςό το οποίο 
αντιπροςωπεφει το «Αφαιρετζο Ποςό» όπωσ αναφζρεται 
ςτον Πίνακα του Αςφαλιςτθρίου. 

EXCLUSIONS ΕΞΑΙΡΕΕΙ 
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1. Outpatient cover  

Applicable only if stated in the Policy Schedule 

This benefit provides indemnity to the Insured Person 

under the terms, conditions and exclusions of the policy  

and subject to the Limits of Indemnity as stated in the 

Policy Schedule, in connection with expenses incurred by 

the Insured Person due to an accident or illness for medi-

cal and pharmaceutical  treatment as an outpatient. The 

cover provided indemnifies the Insured Person for the 

required necessary and reasonable costs for Medication, 

Doctor’s Visits, Diagnostic Tests and Surgical Operations.  

 
2. Accidental Death  

Applicable only if indicated in the Policy Schedule 

We will pay the Sum Insured stated in the Policy Schedule 

for Accidental Death to the estate of the Insured  Person 

who dies within the Geographical area stated in the 

Schedule. 

Provided that the death of the Insured Person results 

from an Accident and: 

1. All other terms, conditions and exclusions of the   

Policy apply 

2. The Accident happens during the Period of Insurance 

and 

3. Death happens within twelve (12) calendar months 

from the date of the Accident 

 

3. Replacement Costs Benefit 

We will pay the Policyholder up to the amount stated in 

the Policy Schedule for the expenses accompanied by 

receipts and which are absolutely essential for the       

replacement of the Insured Person, by another employee, 

in case of his Accidental Death. 

The expenses which the Company will indemnify in such a 

case  are limited to the Air Ticket in economy class for the 

replacement employee of the deceased and the necessary 

fees payable to the Immigration Department, Ministry of 

Interior of the Republic of Cyprus.   

 
 

 

1. Εξωνοςοκομειακή Περίθαλψη 

Εφαρμόζεται μόνο αν αναγράφεται στον Πίνακα           

Ασφάλισης 

Σο Ωφζλθμα αποηθμιϊνει το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και ςφμφωνα με τα Όρια Κάλυψθσ 

όπωσ αναγράφονται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ, για τα ζξοδα 

που πραγματοποιικθκαν εξαιτίασ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ 

από το Αςφαλιςμζνο Πρόςωπο για ιατροφαρμακευτικι 

περίκαλψθ ςαν εξωτερικόσ αςκενισ. Καλφπτονται τα 

εφλογα, λογικά και  αναγκαία  ζξοδα των Αςφαλιςμζνων 

Προςϊπων  για Φάρμακα, Ιατρικζσ Εξετάςεισ, Διαγνωςτικζσ 

Εξετάςεισ και Χειρουργικζσ Επεμβάςεισ.  

 

2. Θάνατοσ από Ατφχημα 

Ισχφει μόνο  αν αναφέρεται στον Πίνακα του 
Ασφαλιστηρίου 

Θα πλθρϊςουμε το Αςφαλιςμζνο Ποςό όπωσ αναγράφεται 

ςτον Πίνακα του Αςφαςτιριου για Θάνατο από Ατφχθμα 

ςτουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ του Αςφαλιςμζνου 

Προςϊπου το οποίο πεκαίνει εντόσ των Γεωγρφικϊν Ορίων 

όπωσ αναγράφεται ςτον Πίνακα Αςφαλιςτθρίου. 

 

Νοουμζνου ότι ο κάνατοσ του Αςφαλιςμζνου Προςϊπου 

είναι αποτζλεςμα Ατυχιματοσ και: 

1. Ιςχφουν όλοι οι άλλοι όροι, οριςμοί και εξαιρζςεισ του 

Αςφαλιςτθρίου 

2. Σο Ατφχθμα ςυμβαίνει εντόσ τθσ Περιόδου Αςφάλιςθσ  

3. Ο Θάνατοσ προκφπτει εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από 

τθν θμερομθνία του Ατυχιματοσ. 

 

3. Ωφζλημα Εξόδων Αντικατάςταςησ 

Θα πλθρϊςουμε τον υμβαλλόμενο μζχρι το ποςό που 
αναγράφεται ςτον Πίνακα του Αςφαλιςτθρίου για ζξοδα τα 
οποία ςυνοδεφονται από αποδείξεισ και τα οποία είναι 
απολφτωσ αναγκαία για τθν αντικατάςταςθ του 
Αςφαλιςμζνου Ατόμου ςε περίπτωςθ κανάτου του από 
Aτφχθμα.  

Σα ζξοδα τα οποία κα αποηθμιϊςει ςε τζτοια περίπτωςθ θ 
Εταιρεία αφοροφν μόνο το Αεροπορικό Ειςιτιριο ςε 
οικονομικι κζςθ για τον εργοδοτοφμενο αντικατάςταςθσ 
του κανόντα και τα αναγκαία τζλθ που κα πλθρωκοφν ςτο 
Σμιμα Μετανάςτευςθσ, Τπουργείο Εςωτερικϊν τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.  

ADDITIONAL BENEFITS ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΩΦΕΛΗΜΑΣΑ 
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