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Το έντυπο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα. Λεπτομέρειες των όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών, ορίων αποζημίωσης και 
πλήρης περιγραφή της κάλυψης, περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια. Η G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions, εγγεγραμμένη στην 
Κύπρο με αριθμό άδειας 237(FOE) διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με ειδικούς όρους.

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων προσώπων τα οποία είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος 
περιλαμβανομένου και ωφελήματος τοκετού. Αυτό το είδος ασφάλισης προσφέρεται μόνο σε συνδυασμό με τα προτυποποιημένα σχέδια Α και 
Β για Ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις κατηγορίες ξένοι εργαζόμενοι, φοιτητές ή /και επισκέπτες στην Κύπρο. 

Τι ασφαλίζεται;
   Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης
  Φάρμακα
   Έξοδα χειρουργείου και ιατρικά χρειώδη                      
  Άλλες χρεώσεις νοσοκομείου

Τι δεν ασφαλίζεται;
Τραυματισμός ή ασθένεια που οφείλεται σε και έξοδα
που έχουν πραγματοποιηθεί λόγω:

 Πολέμου, εισβολής, ραδιενέργειας, ιονίζουσας 
ακτινοβολίας, στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
παρομοίων γεγονότων                                     

 Αυτοτραυματισμού, μέθης, αφροδίσιων νοσημάτων, 
χρήσης ναρκωτικών

 Συμμετοχής σε επικίνδυνα αθλήματα
 Προϋπάρχουσων ασθενειών και εκ γενετής 

παθήσεων
 Προληπτικών και Γενικών εξετάσεων και 

αισθητικών επεμβάσεων 
 Οδοντιατρικών, νευρολογικών και θεραπειών 

στειρότητας
 Εργατικών ατυχημάτων
 Άλλων όπως περιγράφονται στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο 
                                                                                              

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 Περίοδος αναμονής για κάποιες ασθένειες
  Έξοδα που γίνονται εκτός Κύπρου
 Όρια ηλικίας για παροχή της κάλυψης



Προαιρετικές Καλύψεις
 Κάλυψη εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης               

Πού είμαι καλυμμένος;
Η κάλυψη παρέχεται για έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Αρμόδιο Δικαστήριο: Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
• Να μην εκθέτω τον εαυτό μου σε αχρείαστο κίνδυνο.
 • Να ειδοποιώ άμεσα τους Ασφαλιστές μου για οποιαδήποτε αλλαγή στο επάγγελμα, τα καθήκοντα και την ενασχόληση μου. 
 • Σε περίπτωση οποιουδήποτε γεγονότος που μπορεί να προκαλέσει απαίτηση να ειδοποιούνται άμεσα οι Ασφαλιστές μου.
 • Να επιτρέπω στους Ασφαλιστές μου να κάνουν τις δικές τους ιατρικές εξετάσεις σε περίπτωση υποβολής απαίτησης.
 • Όλες οι πληροφορίες τις οποίες δίδω στους Aσφαλιστές μου να είναι αληθινές. 
 • Να καταβάλλω έγκαιρα τα ασφάλιστρα μου.

Πότε και πώς πληρώνω;
Τα ασφάλιστρα πληρώνονται σύμφωνα με το τρόπο πληρωμής ο οποίος έχει συμφωνηθεί και είναι όρος του συμβολαίου σας.

Μπορείτε να πληρώσετε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα είτε στα κεντρικά γραφεία της G.A.P. Vassilopoulos στη λεωφόρο
Στροβόλου, είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Saferpay της SIX Payment Service (Europe) S.A Ltd, με μετρητά, με έμβασμα
και επιταγή. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη αρχίζει με την αποδοχή της πρότασης που έχετε υποβάλει προς τη G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions
και την καταβολή του ασφαλίστρου όπως έχει συμφωνηθεί. Η κάλυψη λήγει σε ένα χρόνο εκτός εάν έχετε προτιμήσει μικρότερη
περίοδο ασφάλισης.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση προς τη G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions. Σε περίπτωση που επιθυμείτε
ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας μετά από την έναρξη της κάλυψης θα σας επιστραφούν τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα μείον
διοικητικά έξοδα και σύμφωνα με τον πίνακα ασφαλίστρων για παροχή ασφάλισης μικρής περιόδου.


