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Επενδύουμε στην εμπειρία 
της πραγματικότητας

1 Η CNP ΖΩΗΣ είναι η Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής, μέλος του Ομί-
λου CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS στην Ελλάδα. Σε 

μία πρόσφατη πολύ σημαντική εξέλιξη, ο μητρικός μας όμιλος, η γαλλι-
κή πολυεθνική δύναμη CNP ASSURANCES, κατέβαλε επιπλέον €97,5 
εκατ. αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου 
του ομίλου μας. 
Αυτό επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη στο δυναμισμό της 
CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, που με την εξειδικευμένη της 
τεχνογνωσία και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση έχει κατακτήσει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά. Παράλληλα, προσδίδει νέα 
ώθηση ανάπτυξης στην CNP ΖΩΗΣ στην Ελλάδα που με νέα, ολοκλη-
ρωμένα προϊόντα προσφέρει στους πελάτες της αποτελεσματικές λύ-
σεις για την κάλυψη των αναγκών τους.

Ειδικότερα, μέσω των προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης 
που προσφέρει η CNP ΖΩΗΣ, οι ασφαλισμένοι της έχουν το δικαίω-
μα ελεύθερης επιλογής νοσηλευτικού ιδρύματος, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιήσουν νοση-
λεία συνεπεία ενός απρόβλεπτου συμβάντος ασθενείας ή ατυχήματος.

Η CNP ΖΩΗΣ παρέχει επίσης στους ασφαλισμένους της και τη δυ-
νατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων/συνεργα-
ζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση που ο ασφαλι-
σμένος επιλέξει για τη νοσηλεία του ένα από αυτά, η καταβολή των 
αναγνωριζομένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης είναι δυνατό να 
γίνει απευθείας από την CNP ΖΩΗΣ. Έτσι, ο ασφαλισμένος δεν χρει-
άζεται να καταβάλει κανένα άλλο ποσό, εκτός από την τυχόν δική του 
συμμετοχή με βάση τους όρους και τον πίνακα παροχών του ασφαλι-
στηρίου συμβολαίου που έχει συναφθεί με την Eταιρεία. 

Εάν ο ασφαλισμένος επιλέξει να πραγματοποιήσει τη νοσηλεία του 
σε ένα μη συμβεβλημένο/συνεργαζόμενο νοσηλευτικό ίδρυμα, τότε 
ακολουθείται η διαδικασία της απολογιστικής πληρωμής, δηλαδή ο 
ασφαλισμένος, αφού τακτοποιήσει με το νοσηλευτικό ίδρυμα το σύνο-
λο των οφειλών του λόγω της νοσηλείας του, συνυποβάλλει στην CNP 
ΖΩΗΣ τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά και τα πρωτότυ-
πα παραστατικά δαπανών της νοσηλείας του, για την κάλυψη των εξό-
δων σύμφωνα με τους όρους και τον πίνακα παροχών του ασφαλιστη-
ρίου συμβολαίου το οποίο έχει συναφθεί με την Eταιρεία. 

2 Κατά κανόνα, τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης περι-
λαμβάνουν κάποιες εξαιρούμενες περιπτώσεις για τις οποίες δεν 

προβλέπεται η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτές ορίζονται σε 
συγκεκριμένο άρθρο των όρων με τους οποίους τα προγράμματα υγεί-

ας κάθε εταιρείας προωθούνται στην αγορά. Επιπλέον των περιπτώ-
σεων αυτών, είναι δυνατό να συμφωνηθούν με τον πελάτη κατά τη δια-
δικασία αξιολόγησης της αίτησής του για ασφάλιση και επιπρόσθετες 
κατά περίπτωση εξαιρέσεις, με τη μορφή ειδικού όρου ο οποίος θα δι-
έπει την ασφάλισή του για όσο χρονικό διάστημα συμφωνηθεί. Περαι-
τέρω, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης αποτελεί η προηγούμενη και 
έγκαιρη εξόφληση των ασφαλίστρων.

 Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να προσφερθεί ασφαλιστική κά-
λυψη εάν κατά την ημερομηνία εισαγωγής του ασφαλισμένου στο 
νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είχε ήδη καταβληθεί το ασφάλιστρο για την 
ασφαλιστική περίοδο εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η νοσηλεία. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η καταβολή του ετήσιου ασφα-
λίστρου έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιείται σε δόσεις (3μηνο, 6μη-
νο), τότε εφόσον έχει καταβληθεί η πρώτη συμφωνημένη δόση (για 
την ενεργοποίηση ή/και την εκάστοτε ετήσια ανανέωση της ισχύος της 
ασφάλισης) αλλά εκκρεμεί η καταβολή κάποιας από τις επόμενες δό-
σεις ενός ασφαλιστικού έτους, η CNP ΖΩΗΣ δύναται να αναλάβει την 
κάλυψη των αναγνωριζόμενων εξόδων σύμφωνα με τους όρους και 
τον πίνακα παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο έχει 
συναφθεί, μέσω της διαδικασίας της απολογιστικής πληρωμής. 

Αυτό με την προϋπόθεση να μην έχει ακυρωθεί το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, νοουμένου ότι έστω και αργότερα (εντός του προβλεπόμε-
νου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος) έχουν καταβληθεί τα ασφάλι-
στρα της δόσης που εκκρεμούσε.

3 Βασικός πυλώνας λειτουργίας του ομίλου CNP CYPRUS 
INSURANCE HOLDINGS και των εταιρειών του είναι η διαρ-

κής αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης, η συνολική βελτιστο-
ποιημένη εμπειρία του πελάτη σε κάθε σημείο επαφής και η εισαγω-
γή σύγχρονων καναλιών επικοινωνίας και ανταπόκρισης σε αιτήματα. 
Θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους μας. Η εμπι-
στοσύνη που δείχνουν στην CNP ΖΩΗΣ οι συνεργάτες και οι πελάτες 
μας αποτελεί για όλους τους ανθρώπους της Eταιρείας δέσμευση στην 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, οποιαδήποτε στιγμή τις χρεια-
στούν. Υπό το πρίσμα αυτό, μεριμνούμε ώστε να ικανοποιούνται όλες 
εκείνες οι προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων μας που επιθυμούν να κάνουν χρήση 
των νοσοκομειακών τους προγραμμάτων στην CNP ΖΩΗΣ. 

Εκτός από τους απλούς και ξεκάθαρους όρους, την ολοκληρωμένη 
ενημέρωση από τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας και από το έμπειρο 
δίκτυο των συνεργατών μας, προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας 
τη δυνατότητα προέγκρισης νοσηλειών.  

Για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους παρέχεται και 
η δυνατότητα επικοινωνίας, όλο το 24ωρο, με τηλεφωνικό συντονιστι-
κό κέντρο που είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό. Μέσα 
από αυτό μπορούν να λάβουν πληροφορίες, χρήσιμες διευκρινίσεις 
και καθοδήγηση για την περίπτωση νοσηλείας. 

Στη CNP ΖΩΗΣ πιστεύουμε ότι η ουσία μιας ασφαλιστικής εταιρεί-
ας βρίσκεται στη σχέση αξιοπιστίας που χτίζεται σε βάθος χρόνου 
με τους πελάτες της. Στην εποχή του marketing και της επικοινωνίας, 
επενδύουμε στην εμπειρία της πραγματικότητας. Σε αυτό που βιώνει ο 
ασφαλισμένος τη στιγμή που θα χρειαστεί να ενεργοποιήσει το ασφα-
λιστικό του πρόγραμμα. Αυτή είναι η διαφορά της CNP ΖΩΗΣ. 
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—πάνω από όλα είναι η υγεία
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Η Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη.  Δραστηριοποιείται σε 
16 χώρες μέσα από ένα δίκτυο 245 μονάδων και 7700 επαγγελματιών υγείας. 
 
Στην  Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων 
πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Στην 
προσπάθειά της για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, δημιούργησε ένα 
εκτεταμένο Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς 
χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και το πλέον σύγχρονο σύστημα 
τηλεϊατρικής. Η αρτιότητα του εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, η επιβεβαιωμένη 
αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων της καταδεικνύονται 
από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες της στο χώρο της υγείας. 
Τα κέντρα της είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα 
βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.
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