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Προς Προέδρους
Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών σχολείων
Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας
Θέμα: Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών για την περίοδο 1/10/2020 μέχρι 30/9/2021
Αγαπητά Μέλη,
Σας ενημερώνουμε πως μετά από απόφαση του Δ.Σ. η Ομοσπονδία μας έχει συμβληθεί και φέτος με την
ασφαλιστική εταιρεία MetLife μέσω της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας, για την ασφάλιση των μαθητών
των Δημοτικών Σχολείων Πόλης και ΕΕπαρχίας Λευκωσίας.
Η έναρξη ισχύος του συμβολαίου για την νέα σχολική χρονιά είναι η 1.10.20
1.10.2020 και η λήξη του στις
30.9.2021 με ασφάλιστρο €11.00
0 ανά μαθητή, εξασφαλίζοντας μείωση €1.50 από το περσινό
ασφάλιστρο. Προσφέρει και φέτος κάλυψη στους μαθητές για 365 μέρες και για ολόκληρο το 24ωρο σε
όλες γενικά τις εκδηλώσεις/δραστηριότητες τους, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού χώρου ακόμα
και εκτός Κύπρου, καθώς θα καλύπτει και μαθητές με ειδικές ανάγκες.
Η συγκεκριμένη ασφαλιστική
ή εταιρεία εξυπηρετεί τα τελευταία δύο χρόνια την Ομοσπονδία Λευκωσίας
και κατ’ επέκταση τα Μέλη μας, τους Συνδέσμους Γονέων, χωρίς να παρουσιαστεί οποιοδήποτε
πρόβλημα στην εκτέλεση των όρων του συμβολαίου, ιδιαίτερα στην πληρωμή των απαιτήσεων.
Θεωρούμε πως θα έχουμε και φέτος τη δική σας στήριξη γιατί μόνο έτσι αποκτούμε τη δυναμική και την
οικονομική ανεξαρτησία έτσι ώστε να έχουμε δυνατή φωνή και να διεκδικούμε. Γι αυτό προτρέπονται
π
όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων να προχωρήσουν σε ασφάλιση των μαθητών
ών του σχολείου τους μέσω της
Ομοσπονδίας μας, αποστέλλοντας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021
2020
τους
ονομαστικούς καταλόγους των μαθητών του σχολείου ανά τμήμα και ημερομηνία γέννησης, με το
αντίστοιχο ποσό. Παρόλο που τον Σεπτέμβρη θα γίνει εκ νέου ενημέρωση εν τούτοις σας αναφέρουμε
πως το ποσό θα μπορείτε να το καταθέσετε στον πιο κάτω λογαριασμό της Ομοσπονδίας στην Ελληνική
Τράπεζα αναφέροντας το όνομα του σχολείου σας καθώς και τον λόγο που γίνεται η κατάθεση
(παράδειγμα: Δευτερά-ασφάλεια) και αποστέλλοντας μας την απόδειξη της κατάθεσης στο email:
omosp.nic@cytanet.com.cy ή στο φαξ 22340910. IBAN:CY060050014600014601
060050014600014601G4478801 /
SWIFT:HEBACY2N
Η Ομοσπονδία μας προτείνει προς τα Μέλη της/Συνδέσμους Γονέων όπως προσφέρουν την ασφάλεια
στη τιμή των €15 ανά μαθητή για να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ των Συνδέσμων.
Για πληρέστερη ενημέρωση, σας επισυνάπτεται ο Συνοπτικός πίνακας των καλύψεων τον οποίο μπορείτε
να δώσετε στους γονείς καθώς και το έντυπο με τις απαντήσεις, που θα ήταν καλό να γνωρίζουν οι
γονείς, στο γιατί να συνεχίσω την ομαδική ασφάλεια ατυχημάτων στο σχολείο
σχολείο.
Επίσης σας επισυνάπτονται τα έντυπα απαίτησης τα οποία ισχύουν από 1.10.2020 και τα οποία θα
πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών να προσκομίζουν στην ασφαλιστική εταιρεία MetLife.
MetLife
Τα έντυπα απαιτήσεων πρέπει να είναι πάντοτε τα πρωτότυπα πλήρως συμπληρωμένα μαζί με
πρωτότυπες αποδείξεις, εξετάσεις , διαγνωστικές εξετάσεις κ.λ.π.
κ.λ.π. (Επισυνάπτεται έντυπο με οδηγίες).
Ο τρόπος που μπορούν οι γονείς να παραδίδουν τα έντυπα απαιτήσεων έτσι ώστε να τυγχάνουν
γρήγορης και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης είναι:
1) Να επικοινωνούν με ασφαλιστικό σύμβουλο στα τηλέφωνα 22455780 ή 22455779 ή 95959310 για
ενημέρωση του περιστατικού και παράδοση των εντύπων απαίτησης.
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2) Να παραδίδονται στα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας: Αγίου Γεωργίου 35Α, Λατσιά, 2224,
Λευκωσία.
3) Τα δύο έντυπα απαιτήσεων που πρέπει να παραδίδεται είναι:(α) το Ιατρικό Πιστοποιητικό Ασθενείας
ή Ατυχήματος το οποίο συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό και (β) η απαίτηση ασφαλισμένου. Τα
έντυπα απαιτήσεων πρέπει να παραδίδονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος.
Το γραφείο της Ομοσπονδίας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
Με εκτίμηση
Δια το Διοικητικό Συμβούλιο
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