
 
 

Πξνο Γνλείο & Κεδεκόλεο,  

 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2018 – 2019 
 

Σηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ καζεηώλ ην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζπκβιήζεθε κε ηελ Εληαία Αζθάιεηα Δεκνηηθώλ Σρνιείσλ Πόιεο & Επαξρίαο 

Λεκεζνύ, ηελ νπνία πξνζθέξεη ε Οκνζπνλδία γηα ηα παηδηά ησλ Δεκνηηθώλ Σρνιείσλ.  

 

Γηα ηελ Εληαία Αζθάιεηα αλαλεώζακε ηε ζπκθσλία κε ηε CNP Αζθαιηζηηθή Εηαηξεία θαη απηή ηζρύεη από ηελ 

1
ε
 Σεπηεκβξίνπ 2018 κέρξη ηελ 31

ε
 Απγνύζηνπ 2019 θαη είλαη επί 24ώξνπ βάζεσο. Αζθαιηδόκελα άηνκα είλαη 

νη καζεηέο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θαηαιόγνπο πνπ ζηάιζεθαλ 

ζηελ εηαηξεία, δειαδή όζνη έρνπλ εληαρζεί  ζηελ νκαδηθή αζθάιεηα θαη έρνπλ θαηαβάιεη ζην Σ.Γ. ην ζρεηηθό 

αζθάιηζηξν.  

 

Έρνπλ παξαηεξεζεί θαηλόκελα ππεξρξέσζεο ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρνπκε ζηνπο καζεηέο καο θαηά ηελ 

πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά 2017 - 2018. Θα ζέιακε λα ζαο παξαθαιέζνπκε, αιιά θαη λα θξνύζνπκε ηνλ θώδσλα 

ηνπ θηλδύλνπ σο Οκνζπνλδία. Πξέπεη λα πξνζηαηεύζνπκε ηελ αζθάιεηά καο γηα λα κπνξνύκε λα ηελ 

απνιακβάλνπκε θαη ηα επόκελα ρξόληα κε ηα σθειήκαηα πνπ έρνπκε ηώξα, αιιά θαη ζηε ρακειή ηηκή πνπ 

έρνπκε ζπκθσλήζεη. 

 

Σαο επραξηζηνύκε θαη επειπηζηνύκε λα γίλεη θαιύηεξε δηαρείξηζε γηα ην θαιό όισλ καο, καζεηώλ θαη γνληώλ. 

 

Ωθειήκαηα (απόζπαζκα ηεο πξνζθνξάο ε νπνία βξίζθεηαη ζηα αξρεία ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ): 

1. Θάλαηνο                                                     € 2.000,00 

2. Μόληκε Οιηθή Αληθαλόηεηα                      € 20.000,00 

3. Μόληκε Μεξηθή Αληθαλόηεηα                   € 20.000,00 

4. Ιαηξηθά Έμνδα γηα Κάζε Αηύρεκα              € 2.000,00 (κέγηζην όξην γηα έμνδα θπζηνζεξαπείαο €250,00) 

5. Αηύρεκα ζηα Δόληηα                                  € 500,00 

 

Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ηειεθσληθώο ζε δηάζηεκα δεθαηεζζάξσλ(14) εκεξώλ 

από ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο ηνλ αζθαιηζηηθό αληηπξόζσπν θαη έπεηηα λα ζπκπιεξώζεηε ην «ΔΝΣΤΠΟ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ» θαη λα ππνγξαθεί από ην Δηεπζπληή / ξηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Μαδί κε ην έληππν πξέπεη λα δνζνύλ θαη νη πξσηόηππεο απνδείμεηο λνζειείαο. Ο αζθαιηζηηθόο 

αληηπξόζσπνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγαδόκαζηε είλαη ν κ Γιώργος Αναστασίοσ (ηει.99622568, θαμ.25003391, 

Τ.Θ.53376, 3302 Λεκεζόο). Αληίγξαθα ησλ εληύπσλ βξίζθνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ ζαο, ζην Γξαθείν 

θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. Γηα νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ηειεθσλήζηε ζην Γξαθείν 

ηεο Οκνζπνλδίαο ζην 25-342241. 

 

Παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί σε όλοσς τοσς γονείς των μαθητών τοσ στολείοσ σας. 

 

 

 

 



ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

                          
 

Σσηήξεο Χξηζηνθή             Αλδξέαο Γεσξγίνπ 

Πξόεδξνο              Γξακκαηέαο 

 


