For any queries you may contact us and we will be pleased to give you
any information or clarification you require.
Είμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες
πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Ασφάλιση
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
για μη πολίτες της ΕΕ
Health Insurance
for non-EU citizens

DETAILS OF COVERS
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
All non-EU citizens wishing to reside in Cyprus are obliged by law to
have a Health Insurance. Such an insurance is a prerequisite for the
necessary registration with the Immigration Authorities.
Atlantic offers insurance plans which satisfy all the requirements of the
relevant law.

What we cover
Inpatient and Outpatient Treatment
Daily Accommodation in regular or intensive care room
Childbirth
Medical visits
Transport of the body of the deceased back to his country

The covers under the policy are payable in
the event of
Illness or Accident

To whom this Insurance is addressed
Any employer based in Cyprus who intends to hire non-EU citizens.
In fact both Health and Employer’s Liability Insurance are
compulsory by Law and constitute a prerequisite for the
registration of this category of citizens with the Immigration
Authorities.

PLAN A
PLAN B
ΣΧΕ∆ΙΟ A ΣΧΕ∆ΙΟ B
Οι μη κάτοχοι ιθαγένειας μιας εκ των χωρών της ΕΕ, υποχρεούνται
δια νόμου να εξασφαλίσουν κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης. Η κάλυψη αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την αναγκαία εγγραφή τους στο Τμήμα Αλλοδαπών.

IN PATIENT TREATMENT (Compulsory by law)
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Υποχρεωτική δια νόμου)
MAXIMUM AMOUNT PER ILLNESS OR ACCIDENT
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ

€8.600

€8.600

MAXIMUM AMOUNT PER INSURANCE PERIOD
PER PERSON
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

€13.700

€13.700

€70

DAILY ACCOMMODATION (INTENSIVE CARE
ROOM & FOOD)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ &
ΤΡΟΦΗ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

€175

CHILDBIRTH BENEFIT (NORMAL OR CAESAREAN)
This benefit is payable if certain conditions are
met
ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ‘Η ΜΕ
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ)
Το ωφέλημα είναι πληρωτέο νοουμένου ότι
τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις

€520

€70

Ιατρικές επισκέψεις
€175

€520

Οι αποζηµιώσεις που προνοεί το Συµβόλαιο
καταβάλλονται σε περίπτωση

Σε ποιους αποτείνεται η ασφάλιση αυτή
€3.420

€3.420

All University and College students

Atlantic’s Health Insurance Plans are offered at very competitive prices.
Our highly qualified multilingual personnel is always at your disposal
willing to answer your enquiries.

΄Εξοδα μεταφοράς σωρού στη χώρα του ασφαλισμένου

Ασθένειας ή Ατυχήματος

OUT PATIENT TREATMENT (Optional - Not required by law)
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Προαιρετική - Δεν απαιτείται από τη
Νομοθεσία)

Any non-EU citizen intending to establish in Cyprus

Ενδονοσοκομειακή Διαμονή σε κανονικό ή δωμάτιο εντατικής
Τοκετός

Non-EU citizens intending to work in Cyprus as:
House keepers
Gardeners
Farmers or any agricultural related work
Drivers
Workers
Any other occupation

€685

-

MAXIMUM AMOUNT PER INSURANCE PERIOD
PER PERSON
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

€1.710

-

MAXIMUM AMOUNT PER MEDICAL VISIT
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

€17,50

MAXIMUM AMOUNT PER ILLNESS OR ACCIDENT
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ

Προσφερόµενες Καλύψεις
Ενδονοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Θεραπεία

DAILY ACCOMMODATION (REGULAR ROOM &
FOOD) PER DAY
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ &
ΤΡΟΦΗ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

COVER FOR THE TRANSPORT OF BODY OF THE
DECEASED BACK TO HIS COUNTRY
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ προσφέρει ασφαλιστήρια συμβόλαια που πληρούν όλες
τις απαιτήσεις του σχετικού Νόμου.

Σε όλους τους εργοδότες που προτίθενται να απασχολήσουν
αλλοδαπούς μη υπηκόους της ΕΕ. Τονίζεται ότι η Ασφάλιση Υγείας
όπως και αυτή της Ευθύνης Εργοδότη είναι υποχρεωτικές δια
Νόμου και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή
προσωπικού αυτής της κατηγορίας στο Τμήμα Αλλοδαπών.
Σε αλλοδαπούς μη πολίτες της ΕΕ που προτίθενται να εργαστούν
στην Κύπρο σαν:
Υπηρετικό Προσωπικό
Κηπουροί
Γεωργικοί η κτηνοτροφικοί εργάτες
Οδηγοί
Εργάτες
Οποιαδήποτε άλλη απασχόληση
Όλους τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Όλους τους αλλοδαπούς, μη πολίτες της ΕΕ που προτίθενται να
εγκατασταθούν μόνιμα στην Κύπρο

-

Τα Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της ΑΤΛΑΝΤΙΚ
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Επιπρόσθετα το
προσωπικό μας, έμπειρο και προσοντούχο, είναι πάντοτε στη διάθεση
σας για να απαντήσει τις τυχόν απορίες σας.

