
Οι κύριες αλλαγές
Αναθεωρούμε συνεχώς τα προγράμματά μας και συχνά κάνουμε αλλαγές για την ενημέρωση 
ή τη διασαφήνιση της κάλυψης για τα μέλη. Ακολουθούν οι πιο σημαντικές αλλαγές που 
έχουμε κάνει φέτος. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε μαζί με το εγχειρίδιό σας. Μπορεί να 
δείτε άλλες αλλαγές στο εγχειρίδιό σας, αλλά αυτές δεν επηρεάζουν την κάλυψή σας.

Έχουμε προσθέσει ορισμένα οφέλη στο 
πρόγραμμά σας
Αναθεωρούμε τακτικά τις πολιτικές μας για 
να βεβαιωθούμε ότι ικανοποιούν τις ανάγκες 
των πελατών μας. Είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να σας ενημερώσουμε ότι κάναμε 
ορισμένες βελτιώσεις στο πρόγραμμά σας.
Έχουμε προσθέσει ένα νέο πλεονέκτημα 
για μια νοσοκόμα να σας δώσει ενδοφλέβια 
αντιβιοτικά ή χημειοθεραπεία στο σπίτι για 
έως και 14 ημέρες ετησίως, αντί να κάνετε 
εισαγωγή ως εσωτερικός ή ημερήσιος ασθενής.
Εάν έχετε την επιλογή εξωτερικού ασθενούς, 
το συνολικό οριο εξωτερικού ασθενούς σας 
σε εξωτερικούς ασθενείς αυξήθηκε.

Παλαιό όριο Νέο όριο
750£ 1.000£
1.200$ 1.600$
950€ 1.275€

Επίσης, προσθέσαμε ένα όφελος για 
φάρμακα και επιδέσμους εξωτερικών 
ασθενών, έως και 100 £/160 $/125 € ετησίως.
Ανατρέξτε στη δήλωση ασφάλισης υγείας 
για να δείτε εάν αυτή η επιλογή ισχύει για το 
πρόγραμμά σας.
Παρακαλείσθε να ανατρέξτε στο εγχειρίδιό 
σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
> Ανατρέξτε στην ενότητα 1.4 "Η κάλυψη" του 

εγχειριδίου σας

Πρόσβαση στην υπηρεσία Mind Health
Το πρόγραμμα σας παρέχει τώρα έως έξι 
τηλεφωνικές συνεδρίες με έναν ψυχολόγο 
μέσω του Mind Health. Η υπηρεσία είναι 
διαθέσιμη για ορισμένες παθήσεις μετά από 
παραπομπή από την υπηρεσία Virtual Doctor 
στο πρόγραμμά σας.
> Ανατρέξτε στην ενότητα 1.4 "Η κάλυψη" του 

εγχειριδίου σας

Η κάλυψή σας για την ανακατασκευή 
του μαστού
Η υποστήριξη των μελών μας σε κάθε 
στάδιο της διαδρομής τους με τον καρκίνο 
είναι σημαντική για εμάς. Γνωρίζουμε ότι οι 
ανάγκες των μελών μας μετά τη θεραπεία του 
καρκίνου ποικίλλουν, γι' αυτό εξετάσαμε τα 
διαθέσιμα οφέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα 
μέλη μας υποστηρίζονται περισσότερο κατά 
τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.
Τα μέλη, αφού υποβληθούν σε χειρουργική 
επέμβαση για καρκίνο του μαστού, έχουν 
στη διάθεσή τους μια σειρά επιλογών. 
Αν επιλέξετε να προχωρήσετε σε 
αποκατάσταση, θα αποζημιωθείτε επίσης 
για αποκατάσταση θηλών, μαζί με δύο 
συνεδρίες τατουάζ θηλών. Καλύπτεται μια 
επέμβαση στο άλλο στήθος για να βελτιωθεί 
η συμμετρία, αρκεί να λάβει χώρα εντός 
τριών ετών από την πρώτη αποκατάσταση 
και έως δύο επεμβάσεις μεταφοράς λίπους 
εντός τριών ετών από το αρχικό χειρουργείο 
αποκατάστασης. Εάν τα εμφυτεύματα ενός 
μέλους έχουν υποστεί ζημιά από θεραπεία 
ακτινοθεραπείας, θα πληρώσουμε για την 
αφαίρεσή τους και την ανταλλαγή εντός 
πέντε ετών από την ολοκλήρωση της 
θεραπείας με ακτινοθεραπεία. Εάν επιλέξετε 
να μην κάνετε αποκατάσταση, θα σας 
αποζημιώσουμε για τη μία επέμβαση στο 
άλλο στήθος ώστε να βελτιωθεί η συμμετρία.
> Ανατρέξτε στην ενότητα 4.26 "Επανορθωτική 

Χειρουργική" του εγχειριδίου σας

Η κάλυψη σας για τον ιό HIV και το AIDS
Ο αποκλεισμός για τη θεραπεία ιατρικών 
παθήσεων που προκύπτουν από τη μόλυνση 
από τον HIV έχει αφαιρεθεί. Η θεραπεία για 
αυτές τις ιατρικές παθήσεις θα καλύπτεται 
τώρα από τα όρια παροχών και τους 
περιορισμούς του προγράμματός σας.

Αλλαγές του προγράμματός σας
Μια επισκόπηση των σημαντικών αλλαγών στην ασφάλιση υγείας σας της 
παρούσας αναθεώρησης.
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AXA – Global healthcare Standard

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο σε άλλες μορφές. 
Αν θέλετε έκδοση σε Braille, μεγάλης εκτύπωσης 
ή ηχητική, επικοινωνήστε μαζί μας.
Αυτό το πρόγραμμα παρέχεται από την AXA Global Healthcare (EU) Limited, με την ασφαλιστική κάλυψη της AXA Insurance dac και υπόκειται σε διαχείριση από την AXA Global Healthcare 
(UK) Limited. Η AXA Insurance dac είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, αριθ. 136155. Έδρα: Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1. Η AXA Insurance dac υπόκειται 
στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας. AXA Global Healthcare (EU) Limited. Εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία με αριθμό 630468. Έδρα: Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, 
Dublin 1. Η AXA Global Healthcare (EU) Limited υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας.


