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ΟΡΟΙ  
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΤΝΔΡΟΜΗΣΗ 

 
 
Προοίμιο  
 
 
Η SUISSE COSMOS LTD, Εταιρία Risk Management & 
Medical Assistance. είναι μια ανεξάρτθτθ εταιρία, 
που οργανϊνει προγράμματα υπθρεςιϊν υγείασ και 
ςε ςυνεργαςία με κορυφαίουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν 
υγείασ (Ιατροφσ, Νοςθλευτικά Ιδρφματα και 
Διαγνωςτικά Κζντρα), διαςφαλίηει για τουσ 
ςυνδρομθτζσ τθσ, αφενόσ υψθλι ποιότθτα ςτισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και αφετζρου εκλογίκευςθ 
των δαπανϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
περίκαλψθσ ςε ςυνδυαςμό με ςθμαντικζσ ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΑΡΟΧΕ.                          
 
Η «SUISSE COSMOS» με αυξθμζνθ αίςκθςθ ευκφνθσ, 
βάηει ςτο κζντρο του ενδιαφζροντόσ τθσ τον άνκρωπο 
–δθλαδι εςάσ– με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 
ικανοποίθςθσ των αναγκϊν ςασ για υπθρεςίεσ υγείασ 
με ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ, αλλά και πλικοσ 
ςθμαντικϊν ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.                                
 
Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ και βζλτιςτθσ 
εξυπθρζτθςθσ των ςυνδρομθτϊν τθσ, θ  «SUISSE 
COSMOS» δθμιοφργθςε ζνα πρωτοποριακό και 
ολοκλθρωμζνο δίκτυο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, 
που αποτελείται από ζμπειρουσ και καταξιωμζνουσ 
επιςτιμονεσ Ιατροφσ όλων των ειδικοτιτων, 
Διαγνωςτικά Κζντρα, Ιδιωτικζσ Κλινικζσ, Οδοντιατρικά 
Κζντρα κλπ.,  όλα κορυφαίου επιπζδου, που ςε κάκε 
περίπτωςθ κα ςασ προςφζρουν ανκρϊπινθ 
ςυμπαράςταςθ και αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ υπθρεςίεσ 
υγείασ .                                                 
Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, θ SUISSE   
 
COSMOS  LTD εφεξισ κα καλείται «θ Εταιρία». 
                                               
 
Συνεργάτησ : Είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που 
αναλαμβάνει τθν εμπορικι προϊκθςθ του 
προγράμματοσ «SUISSE COSMOS –Medica , extra  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
family, ιςόβια κάλυψθ», με τουσ όρουσ και τθσ 
διατάξεισ που περιγράφονται ςτθν μεταξφ τουσ 
ςφμβαςθ, διαμεςολαβϊντασ ανάμεςα ςτθν εταιρία 
και τον τελικό πελάτθ-ςυνδρομθτι.      
                              
Συμβεβλημζνοσ πάροχοσ : Είναι κάκε ιατρόσ, 
διαγνωςτικό  κζντρο, νοςθλευτικό ίδρυμα, κζντρο 
αποκατάςταςθσ κλπ, που λειτουργεί νόμιμα, διακζτει 
πλιρθ ιατρικό και νοςοκομειακό εξοπλιςμό, κακϊσ 
και μόνιμο επιτελείο ιατρϊν και βοθκθτικοφ 
προςωπικοφ ι  εν γζνει  ειδικοφ προςωπικοφ, όπου ο 
πελάτθσ μπορεί να κάνει χριςθ  των προφερόμενων 
καλφψεων.                                                                                                                                              
Ο πελάτθσ απολαμβάνει των ειδικϊν προνομίων του 
προγράμματοσ «SUISSE COSMOS -Medica» μόνο όταν 
απευκφνεται ςτα ςυμβεβλθμζνα  ςθμεία παροχισ 
υπθρεςιϊν υγείασ  που καταγράφονται ςτο παρόν 
ςυμβόλαιο.   
 
Παρεχόμενη Υπηρεςία: το Πρόγραμμα Παροχισ 
Τπθρεςιϊν Τγείασ & Ιατρικισ Βοικειασ  «SUISSE 
COSMOS -Medica», όπωσ περιγράφεται ακολοφκωσ 
μζςα από τθν λίςτα καλφψεων:        
                                                           
 
Ειδικό Προνόμιο: Οι παροχζσ του προγράμματοσ 
ιςχφουν ανεξάρτητα από την ηλικία και την 
κατάςταςη τησ υγείασ των καλυπτομζνων 
προςώπων.         
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η Εταιρία, αναλαμβάνει τθ 
δζςμευςθ να εμπλουτίηει διαρκϊσ τισ παροχζσ του 
προγράμματοσ «SUISSE COSMOS - Medica» προσ τουσ 
υνδρομθτζσ τθσ και να τουσ ενθμερϊνει τακτικά για 
τισ αναβακμίςεισ των παροχϊν και υπθρεςιϊν τθσ.  
 
Άρθρο 1. Οριςμοί   
          
Συνδρομητήσ: Είναι το φυςικό πρόςωπο το οποίο 
δικαιοφται να κάνει χριςθ των παροχϊν του 
παρόντοσ ςυνδρομθτικοφ ςυμβολαίου, ι το νομικό 
πρόςωπο που αναλαμβάνει (ωσ ςυμβαλλόμενοσ) τθν 
κάλυψθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων που 
απορρζουν από το παρόν, για λογαριαςμό φυςικϊν 
προςϊπων που καλφπτονται από το παρόν. Σο παρόν 
δεν παράγει κανενόσ είδουσ οικονομικι απαίτθςθ ι 
οποιαςδιποτε μορφισ αποηθμίωςθσ.              
 
 



ελίδα 2 από 3 
 

Εξαρτώμενα μζλη : Είναι τα πρόςωπα που 
αναγράφονται ςτο παρόν και ζχουν ςχζςθ ςυγγενείασ 
πρϊτου βακμοφ με τον ςυνδρομθτι. Ειδικότερα, 
κατά το παρόν, ωσ εξαρτϊμενα μζλθ αναγνωρίηονται 
και τα μικρά κατοικίδια που κατζχει ο κυρίωσ 
ςυνδρομθτισ με τθν προχπόκεςθ ότι πιςτοποιείται θ 
κάλυψι τουσ με ςχετικι αναγραφι. τα οικογενειακά 
προγράμματα καλφπτονται τα εξαρτϊμενα μζλθ 
χωρίσ θλικιακοφσ περιοριςμοφσ. 
 
 
Άρθρο 2. Διάρκεια-Συνδρομή  
 
 Η διάρκεια του προγράμματοσ «SUISSE COSMOS - 
Medica» είναι ετιςια  εκτόσ και αν ορίηεται κάτι 
διαφορετικό. για  ανανεϊνεται ςε κάκε ετιςια 
επζτειο, με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνδρομθτισ 
τακτοποιεί τθν οικονομικι του υποχρζωςθ ζναντι τθσ 
Εταιρίασ, ςφμφωνα με τα κατωτζρω:                                                               
 
Συνδρομή: Είναι το ποςό που υποχρεοφται να 
καταβάλλει  ο ςυνδρομθτισ –πελάτθσ  και που 
εμπρόκεςμα καταβάλλεται ςτθν Εταιρία  από τον 
πελάτθ, για τθν κάλυψθ που του παρζχεται, με τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναγράφονται, θ 
καταβολι του οποίου αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
ιςχφ του παρόντοσ  ςυμβολαίου. Η εμπρόκεςμθ 
καταβολι του ποςοφ ςυνδρομισ, αποτελεί επίςθσ 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανανζωςθ τθσ 
ιςχφοσ  του παρόντοσ ςυμβολαίου  ςτθν ετιςια  
επζτειο από τθσ ζναρξισ του. Εμπρόκεςμθ πλθρωμι  
τθσ ανανζωςθσ του ςυμβολαίου, κεωρείται όταν 
αυτι πραγματοποιείται εντόσ διαςτιματοσ ενόσ (1) 
μθνόσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ  και χωρίσ 
αυτι δεν υπάρχει θ κάλυψθ οφτε οποιαδιποτε 
ευκφνθ τθσ Εταιρίασ-παρόχου, ζςτω και αν ζχει 
παραδοκεί το ςυμβόλαιο ςτον ςυνδρομθτι-πελάτθ , 
του οποίου θ επωνυμία ι το ονοματεπϊνυμο  
αναφζρεται ςτον πίνακα του παρόντοσ.                                                                                                                                                 
Η μθ εμπρόκεςμθ καταβολι  τθσ ςυνδρομισ  κακιςτά  
το ςυμβόλαιο αυτοδικαίωσ άκυρο χωρίσ καμία 
υποχρζωςθ προειδοποίθςθσ  από τθν Εταιρία.                                                                                                                                                             
Η Εταιρία  διατθρεί το δικαίωμα  αναπροςαρμογισ 
τθσ ςυνδρομθτικισ ειςφοράσ, μόνο κατά τθν ετιςια 
επζτειο ανανζωςθσ  του ςυμβολαίου. Όςο αφορά τθν 
ιςόβια κάλυψθ, κατά τθν διάρκεια τθσ ορίηεται ωσ 
ςτακερό ποςό χωρίσ αναπροςαρμογζσ.  
 
 
Άρθρο 3. Λήξη ή Ακφρωςη 
 
Η ακφρωςθ του προγράμματοσ επζρχεται αυτόματα 
ςε περίπτωςθ  απϊλειασ ηωισ του υνδρομθτι,   ενϊ 
παραμζνει ςε ιςχφ θ κάλυψθ των τυχόν εξαρτωμζνων 

μελϊν τθσ οικογενείασ του μζχρι τθν ετιςια επζτειο 
από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του. 
Ακφρωςθ του προγράμματοσ ζχει το δικαίωμα  να 
ηθτιςει ο υνδρομθτισ, εντόσ διαςτιματοσ δζκα 
πζντε (15) θμερϊν από τθσ παραλαβισ του 
ςυμβολαίου του, επιςτρζφοντασ το πρωτότυπο 
ςυμβόλαιο, τθ ςυνδρομθτικι του κάρτα κακϊσ και 
τθν πρωτότυπθ απόδειξθ πλθρωμισ που ςυνοδεφει 
το ςυμβόλαιο, υπό τθν απόλυτθ προχπόκεςθ ότι δεν 
ζκανε χριςθ καμίασ εκ των παροχϊν του 
ςυμβολαίου. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ Εταιρία 
υποχρεοφται να επιςτρζψει εισ το ακζραιο τθν ετιςια 
ςυνδρομι, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ. 
 
Άρθρο 4. Γεωγραφικά Όρια 
 
Οι υπθρεςίεσ και παροχζσ του προγράμματοσ «SUISSE 
COSMOS - Medica» προςφζρονται ςιμερα 
περιοριςτικά (προσ το παρόν) ςε ςυμβεβλθμζνα 
δίκτυα υπθρεςιϊν υγείασ (Ιατροφσ, Νοςθλευτικά 
Ιδρφματα και Διαγνωςτικά Κζντρα) που παρζχουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ ςτισ περιοχζσ των Ακθνϊν και τθσ 
Θεςςαλονίκθσ & λοιπισ Ελλάδοσ.  
 
τισ περιοχζσ Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ οι 
υνδρομθτζσ μποροφν να λαμβάνουν τισ παροχζσ και 
υπθρεςίεσ του προγράμματοσ «SUISSE COSMOS - 
Medica» ανεξαρτιτωσ του τόπου κατοικίασ τουσ ςτθν 
Ελλθνικι επικράτεια. 
 
Σο δίκτυο υπθρεςιϊν τθσ Suisse cosmos επεκτείνεται 
διαρκϊσ    και με γοργοφσ ρυκμοφσ ςε όλα τα μεγάλα 
αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ, όπου μπορεί να 
εξαςφαλίςει για τουσ υνδρομθτζσ του –για εςάσ– 
αξιόπιςτεσ, αςφαλείσ και επιςτθμονικά άρτιεσ 
παροχζσ υγείασ.  
 
Οι υνδρομθτζσ τθσ Εταιρίασ κα λαμβάνουν τακτικζσ 
ςχετικζσ ενθμερϊςεισ ϊςτε να μποροφν να 
αξιοποιιςουν τισ παροχζσ και υπθρεςίεσ του 
προγράμματοσ όπου αυτζσ κα προςφζρονται.  
 
Άρθρο 5. Δίκαιο-Επίλυςη Διαφορών  
 
Για οποιαδιποτε διάφορα – εναντίωςθ ζχει να κάνει 
με τθν εταιρία αρμοδία δικαςτιρια είναι τα 
βουλγαρικά, κάνοντασ  χριςθ του κοινοτικοφ δικαίου. 
ε περίπτωςθ εναντίωςθσ κατά ιατρικοφ κζντρου από 
τον πελάτθ, για τθν επίλυςθ  τθσ διζνεξθσ αρμόδια 
αποφάςεωσ είναι  τα ελλθνικά δικαςτιρια.  
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Άρθρο 6. Γενικζσ εξαιρζςεισ & περιοριςμοί 
 
1.ε περιπτϊςεισ νοςθλείασ, τα φάρμακα , οι αμοιβζσ 
των γιατρϊν & ζξοδα υγειονομικοφ υλικοφ δεν 
καλφπτονται και βαρφνουν αποκλειςτικά τον πελάτθ 
με εξαίρεςθ τουσ πελάτεσ του προγράμματοσ extra 
family, οι οποίοι εφόςον και μόνο κάνουν χριςθ του 
ΕΟΠΤΤ για γενικι χειρουργικι δεν πλθρϊνουν 
ςυμμετοχι για τον χειροφργο γιατρό & 
αναιςκθςιολόγο. 
2. Η δωρεάν μεταφορά με αςκενοφόρο ιςχφει μονό 
ςε περιπτϊςεισ νοςθλείασ (κλινικζσ) και 
ακτινογραφιϊν (διαγνωςτικά κζντρα) όπωσ ακριβϊσ 
αυτζσ  ορίηονται ςτισ καλφψεισ. 
 
3. Η χριςθ των παροχϊν μπορεί να γίνει 
αποκλειςτικά και μόνο ςτα ιατρικά κζντρα που 
αναφζρονται & με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
που διζπουν τθν παροφςα ςφμβαςθ. 
4. Η εταιρία δεν ζχει οποιαδιποτε ευκφνθ για 
παραλείψεισ / ελλιπι παροχι υπθρεςιϊν που μπορεί 
να λάβει χϊρα κατά τθν διάρκεια χριςθσ τθσ κάρτασ 
από τον πελάτθ ςε ζνα ιατρικό κζντρο. Η ευκφνθ  
βαραίνει αποκλειςτικά και μόνο τον ιατρικό πάροχο - 
φορζα. 
5. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ  καταβολισ 
αποηθμιϊςεων ζναντι των υνδρομθτϊν τθσ για τισ 
υπθρεςίεσ και τισ παροχζσ κάλυψθσ αναγκϊν 
πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ όπωσ 
αυτζσ ορίηονται παραπάνω. 
6. Ωσ ζκτατο, ορίηεται ζνα περιςτατικό  μόνο κατά  
τθν κρίςθ  του γιατροφ. 
 
Άρθρο 7. Τελική Διάταξη 
 
Σο παρόν, δεν αποτελεί αςφαλιςτικι κάλυψθ και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν δθμιουργεί οποιαδιποτε 
υποχρζωςθ καταβολισ χρθματικισ αποηθμίωςθσ από 
τθν Εταιρία προσ τον υνδρομθτι ι Σρίτο (Φυςικό ι 
Νομικό Πρόςωπο) για οποιοδιποτε λόγο.  
 
 
Η εταιρία         
SUISSE COSMOS                                   
 


