
 

 

                                                                                                                            Λάρνακα, 14 Σεπτεμβρίου 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                               Αρ. Πρωτ.: 126   2019/2020                                                                                                

 ΠΡΟ : Προζδρουσ και Μζλθ υνδζςμων Γονζων Δθμοτικών χολείων Λάρνακασ 

ΘΕΜΑ: Αςφάλιςθ Προςωπικών Ατυχθμάτων Μακθτών Δθμοτικών χολείων  

Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου θ αςφαλιςτικι εταιρεία θ οποία κα καλφψει τα παιδιά για 

τθ φετινι χρονιά 2020 - 2021 είναι θ  Lloyd΄s. Το ποςό που κα καταβάλει ο Σφνδεςμοσ Γονζων προσ τθν 

Ομοςπονδία , για το κάκε παιδί, είναι  9.00  ευρώ. Η αςφάλεια ζχει ιςχφ από τισ 19 επτεμβρίου 2020 

και διαρκεί για  ζνα χρόνο μζχρι και τισ 18 επτεμβρίου 2021, καλφπτοντασ τα παιδιά 24 ώρεσ το 

24ωρο ςτθν Κφπρο και το εξωτερικό. 

Η εταιρεία προςφζρει τισ πιο κάτω καλφψεισ: 

    1. 1700 ευρϊ για κάνατο από ατφχθμα 

    2.    17000 ευρϊ για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα  

    3.    Ιατρικά ζξοδα μζχρι 2000 ευρϊ ανά ζτοσ ςυμπεριλαμβανομζνων εντόσ του ποςοφ και των 

παρακάτω: 

         Α.    Ιατρικά ζξοδα μζχρι 500 ευρϊ για ατφχθμα ςτα δόντια ( θ κάλυψθ για ατφχθμα ςτα δόντια δεν 

περιορίηεται ςτισ πρϊτεσ 48 ϊρεσ ). 

        Β.      Φυςιοκεραπείεσ μζχρι του ποςοφ 350 ευρϊ ανά ατφχθμα 

Διευκρινίηεται ότι θ αςφάλεια καλφπτει τθ νοςθλεία των παιδιϊν ςτθν περίπτωςθ ατυχιματοσ κακϊσ 

επίςθσ και τα φάρμακα που είναι ςυνταγογραφοφμενα από τον ιατρό και αφοροφν το ςυγκεκριμζνο 

περιςτατικό. 

Δεν καλφπτονται ιατρικά βοθκιματα ςτιριξθσ  π.χ. πατερίτςεσ , ζμπλαςτρα. 

 

Γιατί να ςυνεχίςω να αςφαλίηομαι; 

1.Οι φυςιοκεραπείεσ δεν καλφπτονται από το ΓΕΣΥ και ςε πικανι ζνταξι τουσ κα χρεϊνονται 10 ευρϊ ο 

κακζνασ. 

2. Η κάλυψθ για ςπάςιμο δοντιϊν από ατφχθμα δεν καλφπτεται από το ΓΕΣΥ, Θα υπάρξει μελλοντικι 

κάλυψθ μόνο για κακαριςμό δοντιϊν. 

3.Όςον αφορά τα ορκοπεδικά ςτθρίγματα θ μπότα προσ αντικατάςταςθ του νάρκθκα δεν καλφπτεται 

από το ΓΕΣΥ. 



 

 

4. Όςον αφορά παραπεμπτικά ςε ορκοπεδικό από γιατρό του ΓΕΣΥ υπάρχει χρζωςθ 6 ευρϊ  και ςε 

περίπτωςθ που δεν υπάρχει παραπεμπτικό υπάρχει χρζωςθ 25 ευρϊ για επίςκεψθ ςτο ΓΕΣΥ.Η 

αςφαλιςτικι εταιρεία καλφπτει τα 6 και τα 25 ευρϊ. 

5. Στο ΓΕΣΥ υπάρχει όριο ςτισ επιςκζψεισ ςτον γιατρό ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ ενϊ θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία δεν βάηει όριο. 

6. Η αςφαλιςτικι εταιρεία παρζχει ελεφκερθ επιλογι γιατροφ ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό. 

7. Σε περίπτωςθ νοςθλείασ το ΓΕΣΥ καλφπτει μόνο δίκλινο δωμάτιο ενϊ θ αςφαλιςτικι εταιρεία 

καλφπτει και μονόκλινο. 

8. Το ΓΕΣΥ καλφπτει μόνο τα γενόςθμα φάρμακα, ενϊ θ αςφαλιςτικι εταιρεία καλφπτει όλα τα 

φάρμακα. 

 

Παρακαλοφμε όπωσ ενθμερώςετε τουσ γονείσ για τουσ όρουσ τθσ αςφάλειασ. 

Παρακαλοφμε όπωσ αποςτείλετε ςτο γραφείο τθσ Ομοςπονδίασ τουσ καταλόγουσ με τα ονόματα των 

μακθτϊν που κα αςφαλιςτοφν, ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι, το αργότερο μζχρι τθ Παραςκευι 

18 επτεμβρίου 2020 καταβάλλοντασ άμεςα και το αντίτιμο που αντιςτοιχεί ςτουσ αςφαλιηομζνουσ 

μακθτζσ. 

Η καταβολι του ποςοφ μπορεί να γίνεται μόνον με τουσ παρακάτω τρόπουσ : 

1. Ζκδοςθ επιταγισ ςτο όνομα : Ομοςπονδία υνδζςμων Γονζων Δθμοτικών χολείων Λάρνακασ . 

2. Καταβολι μετρθτϊν .  

Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο : 24 - 823877                                                           

Ώρεσ λειτουργίασ γραφείου :  

 Δευτζρα – Παραςκευι : 08:45-13:00 

 Τρίτθ  απόγευμα :  14 : 00 – 16:00 

                                                                          Για  το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

                                                                                    
               Χρίςτοσ Ανδρζου                                                                           Πωλίνα Χριςτοδοφλου  
                    Πρόεδροσ                                                                                                   Γραμματζασ 


