
Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο σε άλλες μορφές. Αν θέλετε 
ένα έγγραφο σε μορφή Μπράιγ, με μεγάλα τυπογραφικά 
στοιχεία ή ηχητική έκδοση, επικοινωνήστε μαζί μας.
AXA Global Healthcare (EU) Limited. Εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία με αριθμό 630468. Έδρα: Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1.  Διευθυντές T.P.D. Wilkinson (Chief Executive 
Officer, UK), C.J.N Roux (previously Launay), (FR, UK), N.J. Oliver (UK).  Η AXA Global Healthcare (ΕΕ) Limited υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας.   
AXA Global Healthcare (UK) Limited. Εγγεγραμμένη στην Αγγλία (αριθ. 03039521). Έδρα: 5 Old Broad Street, London EC2N 1AD. Στο Η.Β. η AXA Global Healthcare (UK) Limited κατέχει 
άδεια και υπόκειται στην εποπτεία της Financial Conduct Authority. Η AXA Global Healthcare (Χονγκ Κονγκ) Limited είναι εγγεγραμμένη στο Χονγκ Κονγκ (Αρ. 2293457). Έδρα: 10ος όροφος, 
Vertical Square, 28 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να ηχογραφούνται και να παρακολουθούνται για λόγους διασφάλισης ποιότητας, για 
εκπαιδευτικούς λόγους και στο πλαίσιο τήρησης αρχείου των συνομιλιών μας.

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

Ενημερώσεις όσον αφορά την κάλυψή σας 
για θεραπεία καρκίνου
Αν λαμβάνετε θεραπεία καρκίνου, είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ποιες καλύψεις 
περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό 
σας. Έχουμε αναθεωρήσει τη διατύπωση 
στο εγχειρίδιό σας και έχουμε κάνει μερικές 
αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι σαφές. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την 
ενότητα «Καρκίνος» του εγχειριδίου σας.
Υπάρχει μια σημαντική αλλαγή σε αυτή την 
ενότητα την οποία επισημαίνουμε παρακάτω:

Αύξηση στην παροχή περούκας και 
προσθήκη καλυμμάτων κεφαλής
Αυξάνουμε το ποσό που θα καταβάλλουμε 
για το κόστος των περουκών, ενώ λαμβάνετε 
θεραπεία για τον καρκίνο, από 150 £/190 €/ 
240 $ σε 400 £/510 €/640 $. Τώρα, μπορείτε 
επίσης να διεκδικήσετε άλλα προσωρινά 
καλύμματα κεφαλής, όπως μαντίλια ή καπέλα.

Όριο 120 ημερών ανά εισαγωγή
Όσον αφορά τη θεραπεία για άλλες ιατρικές 
παθήσεις, η κάλυψή σας για νοσοκομειακή 
περίθαλψη για θεραπεία του καρκίνου 
περιορίζεται σε 120 ημέρες. Το έχουμε 
καταστήσει σαφές στο εγχειρίδιο σας.
>	 Ανατρέξτε	στην	ενότητα	4	«Καρκίνος»	του	
εγχειριδίου	σας

Πληρωμή πακέτων θεραπείας
Ορισμένες θεραπείες παρέχονται ως πακέτο. 
Έχουμε καταστήσει σαφές ότι αναλαμβάνουμε 
το κόστος μόνο για θεραπεία που παρέχεται 
στο πλαίσιο ενός πακέτου, εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί όλη η σειρά των θεραπειών.
>	 Ανατρέξτε	στην	ενότητα	2.1	«Πώς	
πληρώνουμε	τις	απαιτήσεις»	του	
εγχειριδίου	σας

Αλλαγές του προγράμματός σας
Μια επισκόπηση των σημαντικών αλλαγών στην ασφάλιση υγείας σας της 
παρούσας αναθεώρησης.
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