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29 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Προς Προέδρους  
Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών σχολείων 
Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας 
 

Θέμα: Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών για την περίοδο 1/10/2017 μέχρι 30/9/2018 
 

Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία μας έχει συμβληθεί με την ασφαλιστική εταιρεία Lloyd’s για την 
ασφάλιση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας. 
 

Η έναρξη ισχύος του συμβολαίου για την νέα σχολική χρονιά είναι η 1.10.2017 και η λήξη του 
στις 30.9.2018 με ασφάλιστρο €8.30 ανά μαθητή. Το σημαντικό είναι ότι η ασφάλεια θα 
προσφέρει 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. 
 

Προτρέπονται όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων να προχωρήσουν σε ασφάλιση των μαθητών του 
σχολείου τους μέσω της Ομοσπονδίας μας, στέλλοντας τους ονομαστικούς καταλόγους των 
μαθητών τους ανά τμήμα με το αντίστοιχο ποσό. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό στον πιο κάτω 
λογαριασμό της Ομοσπονδίας στην ΣΠΕ Στροβόλου αναφέροντας το όνομα του σχολείου σας 
καθώς και τον λόγο που γίνεται η κατάθεση (παράδειγμα: Δασούπολη-ασφάλεια) και 
αποστέλλοντας μας την απόδειξη στο email: omosp.nic@cytanet.com.cy ή στο φαξ 22340910. 
IBAN:CY36007033100000000040084880 / SWIFT:CCBKCY2N 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, σας επισυνάπτεται ο Συνοπτικός πίνακας των καλύψεων τον οποίο 
μπορείτε να δώσετε στους γονείς. 
 

Επίσης σας επισυνάπτεται το έντυπο απαίτησης το οποίο θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες των 
παιδιών να προσκομίζουν στην ασφαλιστική εταιρεία Lloyd’s. 
 

Τα έντυπα απαιτήσεων πρέπει να είναι πάντοτε τα πρωτότυπα πλήρως συμπληρωμένα μαζί με 
πρωτότυπες αποδείξεις, εξετάσεις , διαγνωστικές εξετάσεις κ.λ.π. 
 

Ο τρόπος που μπορούν οι γονείς να παραδίδουν τα έντυπα απαιτήσεων είναι: 
 

1) Να παραδίδονται στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας: 2Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & 
ΧΕΙΛΩΝΟΣ, RIVERSIDE FORUM, ΙΣΟΓΕΙΟ, 1101 ΛΕΥΚΩΣΙΑ  ή 
 

2) Να αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε: P.O.Box 25045, 1306 Nicosia 
 

Το γραφείο της Ομοσπονδίας είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση. 
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