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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
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Η Εθνική  Ασφαλιστική  έχει  δηµιουργήσει  για  την    
καλύτερη   εξυ̟ηρέτηση   σας  το  ∆ίκτυο Παροχέων 

Υγείας  «Smart HEALTH» , διασφαλίζοντας έτσι την   

καλύτερη διαχείριση των α̟αιτήσεων σας. 
 
Οι  σχετικοί  κατάλογοι   των   µελών του           

«Smart HEALTH», καθώς  και  η  διαδικασία  ̟ου  

εφαρµόζεται για νοσηλείες στο εξωτερικό,  βρίσκονται 
σ τ η ν  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  µ α ς  σ τ η  δ ι ε ύθ υ ν σ η  
www.ethnikiinsurance.com.  

∆ίκτυο  
«Smart HEALTH»  

Με µειωµένες τιµές  
α̟οκλειστικά για εσάς! 

Ε̟ειδή ̟έρα και ̟άνω α̟ό όλα τα αγαθά είναι η υγεία... 

Η   Εθνική   Ασφαλιστική    σας     ̟ροσφέρει    το    

ολοκληρωµένο σχέδιο υγείας «Smart HEALTH 

Plus» για  να  είστε  α̟όλυτα  σίγουροι  ότι  έχετε  την               

καλύτερη  ιατρική  και  νοσηλευτική  φροντίδα,  εσείς  
και   η   οικογένεια  σας,  για  ό,τι  τυχόν  συµβεί,     
ο̟ουδή̟οτε και αν βρίσκεστε. 
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Σχέδιο Υγείας «Smart HEALTH Plus» 

Είναι ένα ευέλικτο ̟εριεκτικό σχέδιο ιατροφαρµακευτικής ̟ερίθαλψης ̟ου ̟ροσφέρει ̟ραγµατικά σηµαντικές 
καλύψεις  και  αυξηµένα  ωφελήµατα  στον  κάτοχο  του  και  ̟ου  µ̟ορεί  εύκολα  να  ̟ροσαρµοστεί  στα       
οικογενειακά και οικονοµικά δεδοµένα της κάθε οικογένειας, συµ̟εριλαµβάνοντας κάλυψη για ̟ροσω̟ικά 
ατυχήµατα.  Ο κάτοχος του µ̟ορεί να ε̟ιλέξει ο̟οιοδή̟οτε Νοσοκοµείο / Κλινική της αρεσκείας του, για θερα-
̟εία στην Κύ̟ρο ή στο εξωτερικό. 

• Α̟οζηµίωση νοσοκοµειακών  εξόδων και 
αµοιβών ιατρών 

• Έξοδα ̟ριν και µετά τη θερα̟εία 

• Μετεγχειρητικές φυσιοθερα̟είες 

• Ηµερήσιο ε̟ίδοµα 

• Ε̟είγουσα µεταφορά µε ασθενοφόρο 

• Αεροµεταφορά 

• Έξοδα χειρουργικής ε̟έµβασης χωρίς     
διανυκτέρευση 

• Ιατρικά έξοδα α̟ό ατύχηµα 

• Ενδοσκο̟ικές Εξετάσεις 

• Ε̟ίδοµα τοκετού 

• Μετατρο̟ή Κατοικίας 

• Ιατρική και Ταξιδιωτική βοήθεια στο     
εξωτερικό 

• Υ̟ηρεσία δεύτερης ιατρικής γνωµάτευσης 

Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 



Ε̟ι̟ρόσθετες καλύψεις σχεδίου 

 Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Σχέδιο 3 

Ανώτατο Όριο ανά Ασφαλισµένο µέλος  €1.000 €2.000 €4.000 

Ιατρική ε̟ίσκεψη (Κύ̟ρος)  €30 €40 €50 

Ιατρική ε̟ίσκεψη (Εξωτερικό)  €60 €80 €100 

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις  80% 90% 100% 

Φάρµακα  80% 90% 100% 

Εµβολιασµοί  - €200 €300 

Φυσιοθερα̟εία  €300 €400 €500 

Ψυχιατρική  - €300 €500 

Εναλλακτική Θερα̟εία  - €300 €500 

Κατ’ οίκον φροντίδα  - €100 €150 

Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη  

Κάλυψη Προσω̟ικών Ατυχηµάτων 

 Α̟ό Ατύχηµα Α̟ό Τροχαίο 
Ατύχηµα 

Θάνατος €50.000 €100.000 

Μόνιµη Ολική Ανικανότητα €50.000 €100.000 

Μόνιµη Μερική Ανικανότητα €50.000 €100.000 

Η κάλυψη αυτή µ̟ορεί να ε̟ιλεγεί και για την/τον σύζυγο του κυρίως ασφαλισµένου. 

 Βασικό Πλήρες 

Γενική Ανάλυση Αίµατος (Συµ̟. ESR)  √ √ 

Βιοχηµεία Αίµατος √ √ 

Γενική Εξέταση ούρων  √ √ 

PSA (Προστάτης)   √ 

CA 125 (Καρκίνος των ωοθηκών)   √ 

Ιατρική Εξέταση   √ 

Καρδιογράφηµα   √ 

Οι ̟ιο ̟άνω εξετάσεις µ̟ορεί να αντικατασταθούν µε: 
Μαστογραφία / Τεστ Πα̟ανικολάου / Υ̟ερηχογράφηµα / Τεστ Οστεο̟όρωσης 
(Dexa) µέχρι το ετήσιο ̟οσό των 

€70 €150 

Προλη̟τικές Εξετάσεις  



80002010 Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες καλέστε στο  
 

ή   σε  ο̟οιονδή̟οτε  συνεργάτη   της   Εταιρίας   σε  όλη   την  Κύ̟ρο  ή  σε  ο̟οιοδή̟οτε   κατάστηµα   της  
Εθνικής  Τρά̟εζας της Ελλάδος (Κύ̟ρου).     Μ̟ορείτε να  διευθετήσετε  µια  συνάντηση µε  τους ειδικούς   
συνεργάτες   της   Εταιρίας  ̟ου   θα   σας    συµβουλεύσουν   για   τον   ̟ιο  σωστό  τρό̟ο  ασφάλισης  του  
̟ολυτιµότερου αγαθού σας: της Υγείας σας! 

Ουσιαστικές καλύψεις ̟ου καθιστούν το ασφαλιστικό σας ̟ρόγραµµα      
υγείας ̟ραγµατικό ̟ρονόµιο για σας  

1. Υ̟ηρεσία ∆εύτερης Ιατρικής  
 Γνωµάτευσης  
 

Παρέχει  τη  δυνατότητα  στον  Ασφαλισµένο  για  
µία δεύτερη ιατρική γνωµάτευση α̟ό κορυφαίους      
ε̟ιστήµονες,  σε  εξειδικευµένα  ιατρικά  κέντρα    
̟αγκοσµίως  (Ευρώ̟η  &  Αµερική)  για  µια  σειρά  
α̟ό  ιατρικές   ̟αθήσεις. 

2.  Ιατρική & Ταξιδιωτική Βοήθεια στο 
 εξωτερικό 
 
Ιδιαίτερη  χρήσιµη  κάλυψη  στην  ̟ερί̟τωση  
έκτακτου ̟εριστατικού ασθένειας  ή  ατυχήµατος    
εκτός Κύ̟ρου.    
 
Περιλαµβάνει: 

• Α̟οστολή γιατρού  

• Μεταφορά ασθενούς 

• Ε̟ανα̟ατρισµός ασθενούς 

• Ε̟ίσκεψη συγγενούς και έξοδα διαµονής 

• Ε̟ανα̟ατρισµός σορού στην Κύ̟ρο 

• Α̟οστολή µέλους της οικογένειας για τη φροντίδα 
των ̟αιδιών 

• Νοµική ̟ροστασία 

• Ποινική εγγύηση στο εξωτερικό 

• Α̟οζηµίωση σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας α̟οσκευών 

• Εντο̟ισµός και µεταφορά α̟οσκευών 

Φοιτητές 
Το  σχέδιο  ̟ροσφέρει  κάλυψη  και  σε  φοιτητές  
εξωτερικού. 

Οικογενειακή ̟ροστασία 
Το  ̟ρόγραµµα  µ̟ορεί  να  καλύψει  τον  κυρίως   
ασφαλισµένο καθώς και τα εξαρτώµενα του (σύζυγο 
και ̟αιδιά ηλικίας α̟ό 1 µήνα µέχρι 18 ετών). 

Μερικές συµβουλές για την υγεία σας… 

● Τρώτε ̟οικιλία τροφίµων 

● Κάντε αερόβια άσκηση  

● Α̟ολαύστε   ̟ολλά   φρούτα   και  λαχανικά 

● Τρώτε µέτριες µερίδες  

● Τρώτε συχνά γεύµατα 

● Πίνετε ̟ολλά υγρά 

● ∆ιατηρήστε  υγιές  σωµατικό  βάρος 

● Να σκέφτεστε θετικά 
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