
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. 

 

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 

Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των μελών μας 
μετά τη θεραπεία του καρκίνου ποικίλλουν. 
Γι' αυτό επεκτείναμε την κάλυψή μας για 
επανορθωτική χειρουργική επέμβαση μετά 
από καρκίνο του μαστού. Τα μέλη μπορούν 
τώρα να έχουν έως και δύο επεμβάσεις 
μεταφοράς λίπους εντός τριών ετών από  
το αρχικό τους χειρουργείο επανόρθωσης. 

Θα πληρώσουμε επίσης για μια ανακατασκευή 
θηλών, παράλληλα με δύο συνεδρίες 
τατουάζ θηλών. 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.

>	 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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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.
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.


