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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος,

2002 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 - Τηλεoμοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com

Εγκύκλιος προς τα μέλη

Θέμα: Αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας και σαφείς οδηγίες για μεταφορά στο νέο
σχέδιο

Τα υφιστάμενα ασφαλιζόμενα μέλη, για μεταφορά από την προηγούμενη εταιρεία
στη CNP, θα πρέπει να προχωρήσουν στις πιο κάτω ενέργειες:

1. Nα συμπληρώσουν την αίτηση μέχρι τις 19 Απριλίου 2019 και να αποστείλουν το

σχετικό αντίγραφο στα γραφεία μας για έλεγχο και σφραγίδα:

I. Το πρωτότυπο να παραδοθεί σε εκπρόσωπο της συντεχνίας μας στο κάθε

νοσοκομείο.

II. Στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός του ασφαλιστηρίου (GP-
001192) και στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο να αναγράφεται το πλάνο

στο οποίο επιθυμούν να ασφαλιστούν, ως εξής:

Επιλογή Α’ - Ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή
ή

Επιλογή Β’ - Ενδονοσοκομειακή κάλυψη.

III. Στο σημείο (Δ’) της αίτησης ένταξης, αν ένα μέλος ήταν ενταγμένο στο

προηγούμενο συμβόλαιο (Eurolife) χωρίς κάποια εξαίρεση και κατά τη

διάρκεια του προηγούμενου ασφαλιστικού σχεδίου έχει αποκτήσει ιατρικό

ιστορικό, τότε θα πρέπει να το διευκρινίσει και να ενσωματώσει
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υποσημείωση ότι «η συγκεκριμένη πάθηση που έχει σήμερα, έχει προκύψει

μετά την ένταξή του στο προηγούμενο ασφαλιστικό σχέδιο (Eurolife) και ενώ

ήταν ήδη μέλος του προηγούμενου σχεδίου».

IV. Αν κάποιος πάσχει από χρόνια πάθηση, η οποία αποκτήθηκε κατά τη

διάρκεια του προηγούμενου συμβολαίου και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή,

τότε θα πρέπει να το γράψει στο έντυπο ένταξης στο σχέδιο CNP και όταν

θα πάει στο γιατρό του, θα πρέπει ο γιατρός του να του συμπληρώσει το

έντυπο «επαναλαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής», το οποίο ακολούθως

να προσκομίσει στη CNP.

2. Επειδή με την έναρξη της προηγούμενης ασφάλειας, ο λογαριασμός στον οποίον

γίνονταν οι πληρωμές από τους υφιστάμενους ασφαλιζόμενους  ήταν και συνεχίζει

να ανήκει στην ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, αποκλειστικά για το σχέδιο Υγείας, και από εκεί γινόταν

η πληρωμή στην προηγούμενη εταιρεία και τώρα στη νέα, θα πρέπει να γίνουν οι

πιο κάτω ενέργειες, ώστε να μην παραμείνει κανένας εκτεθειμένος:

I. Αν έχει ήδη πληρωθεί το ασφάλιστρο για τον μήνα Απρίλιο, τότε θα πρέπει

να γίνει κατάθεση της διαφοράς, ανάλογα με το ασφάλιστρο της νέας

ασφάλειας, πριν τις 19 Απριλίου 2019.

Αν δεν έχει πληρωθεί, να κατατεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο νέο σχέδιο

υγείας που έχει επιλεγεί, πριν τις 19 Απριλίου. Και στις δυο περιπτώσεις θα

πρέπει να αναγραφεί το ΟΝΟΜΑ, το ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΑΙ η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του

μέλους της συντεχνίας και  ασφαλιζόμενου.

II. Να δοθεί εντολή για νέο διατακτικό πληρωμής/Standing Order, με το νέο

ποσό, από την 1/05/2019 και να αναγραφεί το ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΑΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του μέλους της συντεχνίας  και ασφαλιζόμενου.

3. Όσοι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν με την CNP, να μας ενημερώσουν μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου ότι, δεν επιθυμούν να συνεχίσουν με

τα σχέδια Υγείας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, και αν έχουν ήδη πληρώσει για τον Απρίλιο θα τους

επιστραφούν χρήματα.
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4. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος της συντεχνίας έχει καταθέσει αίτηση για

απαίτηση πληρωμής στην προηγούμενη εταιρεία και δεν έχει  πληρωθεί,

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με τη συντεχνία στο τηλέφωνο 22 379610.

5. Τα άτομα που θα έχουν μελλοντική απαίτηση πληρωμής για περιστατικά από την

1η Απριλίου 2019, συμπληρώνοντας την αίτηση αποδοχής συνέχισης τους σχεδίου

μέσω CNP, θα αποζημιωθούν γιατί έχει ήδη εκδοθεί σημείωμα κάλυψης από την

1ην Απριλίου 2019.

I. Λόγω του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που

έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018, τα συμπληρωμένα

έντυπα  απαιτήσεων (claim forms) με τα απαιτούμενα  αποδεικτικά στοιχεία,

θα πρέπει να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο στα επαρχιακά γραφεία της

CNP, στο Τμήμα Ομαδικών Ασφαλίσεων, Κεντρικά Γραφεία CNP, 2ος

όροφος, Λευκωσία.

Μέλη της συντεχνίας που επιθυμούν ενταχθούν στο σχέδιο ως νέοι ασφαλιζόμενοι:

1. Να συμπληρώνουν την αίτηση και να αποστέλλουν αντίγραφο στα γραφεία μας για

έλεγχο και σφραγίδα και μετέπειτα αξιολόγηση και έγκριση από την CNP.

2. Να παραδίδεται το πρωτότυπο σε εκπρόσωπο της συντεχνίας στο κάθε

νοσοκομείο.

3. Ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου  καθορίζεται η 1η του αμέσως επόμενου μήνα.

4. Να δοθεί εντολή για διατακτικό πληρωμής/Standing Order προς τον λογαριασμό

της συντεχνίας με το απαιτούμενο ποσό, από την 1η του κάθε μήνα, με ημερομηνία

έναρξης τον μήνα που καθορίζεται ως μήνας ένταξής τους στο σχέδιο υγείας. Ο

λογαριασμός έχει δημιουργηθεί για την ασφάλεια υγείας.

Σημαντική σημείωση:

Η πληρωμή του ασφαλίστρου από την 01.05.2019 θα πρέπει να γίνεται μόνο με
διατακτικό πληρωμής/ Standing Order προς τον ειδικό, για τον σκοπό αυτό,

λογαριασμό της συντεχνίας, το πρώτο 10ήμερο του εκάστοτε μήνα. Όλες οι ασφαλιστικές
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εταιρείες έχουν ως πολιτική την προπληρωμή της μηνιαίας συνδρομής για τίθεται σε ισχύ

το συμβόλαιο.

Οι λογαριασμοί της συντεχνίας για το ομαδικό σχέδιο υγείας  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ είναι:

Tράπεζα Κύπρου

IBAN: CY45 0020 0195 0000 3570 1970 0025

Ελληνική Τράπεζα

IBAN: CY02 0070 3310 0000 0000 4009 2864

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

5 Απριλίου 2019


