Lloyd’s
Accident Insurance
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/10/2017- 30/09/2018
Η Lloyd’s σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών
Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας έχουν προβεί σε ομαδική ασφάλιση
Προσωπικών Ατυχημάτων των μαθητών των Δημοτικών σχολείων Πόλης και
Επαρχίας Λευκωσίας.
Πιο κάτω παρουσιάζουμε με συντομία την παρεχόμενη κάλυψη η οποία εφαρμόζεται
επί εικοσιτετραώρου βάσεως εντός και εκτός Κύπρου για κάθε μαθητή και για κάθε
περιστατικό.
Α/Α

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

(α)
(β)
(γ)

Θάνατος από Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Μερική Ολική Ανικανότητα
(Καταβάλλεται το ποσοστό του ασφαλισμένου
ποσού που καθορίζεται ανάλογα με τον βαθμό
ανικανότητας (όπως καθορίζεται στον Πίνακα
Μόνιμης Ανικανότητας)
Ιατρικά έξοδα από ατύχημα (έκαστο περιστατικό)

(δ)
(ε)
(στ)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
€
2,000
20,000
20,000

Ανώτατο όριο Οδοντιατρικών Εξόδων (έκαστο
περιστατικό)
Ανώτατο όριο Φυσιοθεραπειών (έκαστο
περιστατικό)

2,000
350
350

1. Ασφαλισμένα πρόσωπα θα θεωρούνται όλοι οι μαθητές οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα που αναγράφονται στους καταλόγους που θα
σταλούν στην Εταιρεία. Επίσης θα καλύπτονται οι νέοι μαθητές της Α’ τάξης
του Δημοτικού, των οποίων η φοίτηση θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο 2018 καθώς
και οι μαθητές της Στ’ τάξης, που θα αρχίσουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο
τον Σεπτέμβριο 2018 μέχρι την λήξη της παρούσας συμφωνίας.
2. Η ασφάλεια θα προσφέρει κάλυψη στους μαθητές για όλες τις 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.
3. Ο χρόνος ειδοποίησης για ατύχημα καθορίζεται σε 30 ημέρες.

4. Τα έντυπα απαιτήσεων θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα και όλα τα
έγγραφα, αποδείξεις κ.λ.π. να είναι πρωτότυπα.
5. Ο χρόνος αποζημίωσης εκ μέρους της Ασφαλιστικής Εταιρείας θα είναι εντός
30 ημερών νοουμένου ότι δεν υπολείπονται ουσιώδη στοιχεία.
6. Το συμβόλαιο θα καλύπτει μαθητές με ειδικές ανάγκες ή και ιδιαιτερότητες
όπως νοητικές και σωματικές παραλυσίες κ.ά.
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