Γιατί πρέπει να διατηρήσω την Ασφάλιση Υγείας της ΑΤΛΑΝΤΙΚ;
Αγαπητέ μας πελάτη,
Ενόψει της πρόσφατης εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ στις 2 Ιουνίου 2020, επικοινωνούμε
μαζί σας σχετικά με την Ασφάλιση Υγείας που διατηρείτε αυτή τη στιγμή μαζί μας.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από την υγεία σας και αυτήν της οικογένειάς σας. Λαμβάνοντας
υπόψη τις πολλές αβεβαιότητες γύρω από την εφαρμογή των διαφόρων πτυχών του ΓΕΣΥ, σας
ενθαρρύνουμε να διατηρήσετε την ασφάλιση υγείας σας έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσετε την
πρόσβασή σας σε άμεση και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έως ότου μπορέσετε να λάβετε
τις σωστές και καλά μελετημένες αποφάσεις σχετικά με τις νέες ανάγκες σας. Κατ’ αυτό τον τρόπο,
διατηρείται ακέραιο το ιατρικό σας ιστορικό χωρίς να διακυβεύεται η ασφαλιστική σας κάλυψη.
Μέσω του Σχεδίου Υγείας της ΑΤΛΑΝΤΙΚ, οι πελάτες μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη
υγειονομική περίθαλψη όπως:
 Ιατρική κάλυψη και πρόσβαση σε ιδιωτικούς γιατρούς και νοσοκομεία της επιλογής σας στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.
 Άμεση πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας χωρίς λίστες αναμονής.
 Άμεσος διακανονισμός λογαριασμών για περίθαλψη εντός νοσοκομείου/κλινικής.
 Πρόσβαση στις καλύτερες ιατρικές προμήθειες σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων, π.χ.
εμφυτεύματα, στεφανιαία στεντς, κτλ. Κάτω από το ΓΕΣΥ η επιλογή εξειδικευμένων
ιατροτεχνολογικών υλικών είναι περιορισμένη.
 Κάλυψη των συμπληρωμών, δηλαδή ποσά που θα πρέπει να καταβάλλει ο δικαιούχος ασθενής
του ΓΕΣΥ σε διάφορες περιπτώσεις (δέστε πιο κάτω).
 Κάλυψη εξόδων στα τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.
 Κάλυψη για δεύτερη ιατρική γνωμάτευση.
 Αεροδιακομιδή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 Κάλυψη ετήσιων ιατρικών εξετάσεων καθώς και εξειδικευμένων γυναικείων τεστ. Παρακαλώ
σημειώστε ότι από την 1/7/20 αυτά τα ωφελήματα παρέχονται σε όλους τους ασφαλισμένους μας
χωρίς περιορισμό ως προς τον τύπο της εξέτασης (ακόμα και αν η ανανέωσή σας προηγήθηκε
αυτής της ημερομηνίας).
 Επίδομα σε μετρητά €80 ή €140 ανά ημέρα (ανάλογα με το Σχέδιό σας), εάν επιλέξετε να
υποβληθείτε σε θεραπεία σε νοσοκομείο ή κλινική του ΓΕΣΥ και δεν υποβάλετε απαίτηση βάσει
του ασφαλιστηρίου σας.
 Δωρεάν Ταξιδιωτική Ασφάλιση.
 Δωρεάν Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων.
Όπως ίσως γνωρίζετε, ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν στην Κύπρο.
Η θεραπεία σε νοσοκομεία εκτός Κύπρου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΕΣΥ, εκτός εάν
τέτοια θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί στην Κύπρο. Η απόφαση κατά πόσον υπάρχει τέτοια
ανάγκη θα ληφθεί από ιατρικό συμβούλιο που έχει συσταθεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας,
το οποίο θα αποφανθεί επίσης για το νοσοκομείο στο οποίο θα παραπεμφθεί ο ασθενής. Αυτό μπορεί
μερικές φορές να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία όταν στην πραγματικότητα υπάρχει επείγουσα
ανάγκη ιατρικής θεραπείας. Η Ασφάλιση Υγείας της ΑΤΛΑΝΤΙΚ σας παρέχει παγκόσμια κάλυψη χωρίς
κανένα περιορισμό ως προς τη χώρα ή την κλινική. Επιπλέον, όλα τα Σχέδια Υγείας της ΑΤΛΑΝΤΙΚ
προσφέρουν επείγουσα ιατρική βοήθεια μέσω της Inter Partner (μέλος του Ομίλου AXA) σε
περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Δεν συμμετέχουν όλα τα Νοσοκομεία, προσωπικοί και εξειδικευμένοι γιατροί στο ΓΕΣΥ. Είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι νοσοκομεία και κλινικές υψηλής φήμης δεν έχουν ενταχθεί στο ΓΕΣΥ.
Επιπλέον, φαίνεται ότι σε ορισμένα νοσοκομεία με σύμβαση ΓΕΣΥ θα λειτουργούν Ιδιωτικά Τμήματα.
Σε τέτοια περίπτωση, θα αποφύγετε τις λίστες αναμονής και το πιο σημαντικό θα έχετε μια εξαιρετική
και άμεση ιδιωτική υπηρεσία στα αναβαθμισμένα ιδιωτικά τμήματα.
Εν σχέση με τις συμπληρωμές που αφορούν επισκέψεις ιατρού παρακαλώ σημειώστε επίσης τα εξής:
 όταν οι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ιατρικών επισκέψεων το
χρόνο, θα πρέπει να πληρώσουν συμπληρωμή €15 ανά επιπλέον επίσκεψη. Σημειώστε ότι
πρόσφατα έχει τεθεί περιορισμός τεσσάρων (4) επισκέψεων το χρόνο σε ειδικότητες όπως
γυναικολογία και νευρολογία. Σύντομα ο εν λόγω περιορισμός θα επεκταθεί και σε άλλες
ειδικότητες.
 επισκέψεις στα τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών δημόσιου νοσοκομείου
χρεώνονται €10 κάθε φορά.
 οι επισκέψεις σε ειδικούς χωρίς παραπομπή από τον προσωπικό ιατρό χρεώνονται €25 ανά
επίσκεψη.
 οι επισκέψεις σε προσωπικούς γιατρούς τα Σαββατοκύριακα ή εκτός ωραρίου εργασίας
χρεώνονται €25 ανά επίσκεψη.
Όσον αφορά τις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, σημειώστε ότι το ΓΕΣΥ χρεώνει:
 €10 ανά εξέταση (π.χ. ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία, CT, κ.λ.π.) και
 €1 για κάθε αντικείμενο εργαστηριακής εξέτασης.
Η Ασφάλιση Υγείας της ATLANTIC καλύπτει όλες τις πιο πάνω συμπληρωμές.
Δεν καλύπτονται όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα από το ΓΕΣΥ. Οι δικαιούχοι δικαιούνται
φαρμακευτικά προϊόντα από έναν ειδικό κατάλογο εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Ασφάλισης
Υγείας (ΟΑΥ). Το ΓΕΣΥ θα καλύψει το κόστος των φθηνότερων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων
με συμπληρωμή €1 ανά προϊόν. Εάν οι δικαιούχοι επιλέξουν άλλους τύπους ακριβότερων
φαρμακευτικών προϊόντων (τα οποία ενδέχεται ήδη να χρησιμοποιούν), θα πρέπει να καλύψουν ένα
μεγάλο μέρος ή όλο το κόστος οι ίδιοι (εκτός εάν διαθέτουν Ασφάλιση Υγείας που καλύπτει τα
φαρμακευτικά προϊόντα ανεξάρτητα από την τιμή τους). Για φάρμακα που καλύπτονται κάτω από το
ωφέλημα Χρόνιων Παθήσεων της ΑΤLΑΝΤΙC, ισχύουν τα όρια ανά πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας σας και στο μέλλον
επιθυμείτε να το επαναφέρετε, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σε αυτήν την περίπτωση θα
υποβληθείτε σε μια νέα διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν ιατρικές καταστάσεις που
προηγουμένως καλύπτονταν μπορεί να θεωρηθούν προϋπάρχουσες και να μην καλύπτονται πλέον.
Εάν αυτή τη στιγμή είστε ασφαλισμένοι κάτω από την πλήρη κάλυψη που περιλαμβάνει τόσο την
Ενδο-νοσοκομειακή όσο και την Εξω-νοσοκομειακή φροντίδα και επιθυμείτε να συνεχίσετε την
κάλυψή σας, αλλά ταυτόχρονα επιθυμείτε να μειώσετε το κόστος, μπορείτε να μετατρέψετε την
κάλυψή σας μόνο σε Ενδο-νοσοκομειακή. Το κόστος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω εάν εισαχθεί ένα
αφαιρετέο ποσό (excess) στο σχέδιο ασφάλισής σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε
μαζί μας.
Με βάση τις πιο πάνω πραγματικότητες, σας προτείνουμε να μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις
σχετικά με την Ασφάλιση Υγείας που έχετε μαζί μας. Παρακαλώ, δώστε χρόνο στο ΓΕΣΥ να
λειτουργήσει για λίγο καιρό, προκειμένου να μπορέσετε να καθορίσετε εάν η ποιότητα, η

προσβασιμότητα, η ελευθερία επιλογής γιατρού και κλινικής καθώς και άλλως υπηρεσιών είναι σε
επίπεδο που να ικανοποιεί τις υψηλές σας προσδοκίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

