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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/09/2021-31/08/2022 
ΑΡ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 5152-3100161 

 
Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Επαρχίας Λεμεσού έχουν προβεί σε ομαδική ασφάλιση Προσωπικών 
Ατυχημάτων των μαθητών των Σχολείων. 
 
Πιο κάτω παρουσιάζουμε σε συντομία την παρεχόμενη κάλυψη η οποία εφαρμόζεται επί 
εικοσιτετράωρου βάσεως και για όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες των μαθητών τόσο εντός 
όσο και εκτός του σχολικού χώρου ακόμη και εκτός Κύπρου για κάθε μαθητή και για κάθε 
περιστατικό. 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΠΟΣΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ € 

 

1. Θάνατος 2.000 

2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 20.000 

3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα 20.000 

4. Ιατρικά Έξοδα (περιλαμβάνει διαμονή σε νοσοκομείο ή 
κλινική, πληρωμή Ιατρικών Λειτουργών, φάρμακα, 
ακτινογραφίες, αναλύσεις και άλλα έξοδα θεραπείας.) 
(ανά περιστατικό ανά μαθητή) 

2.000 

5. Κάλυψη σε δόντια (ανά περιστατικό, ανά μαθητή)  200 

6. Μέγιστο όριο αποζημίωσης για φυσιοθεραπείες  
Ανά περιστατικό, ανά μαθητή 

200 

7. Μέγιστο όριο αποζημίωσης για επίσκεψη σε γιατρό για 
κάθε περιστατικό, ανά μαθητή 

40 

8. Μέγιστο όριο αποζημίωσης για φάρμακα για κάθε 
περιστατικό, ανά μαθητή 

20 

9. Απαλλαγή για κάθε απαίτηση 40 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
 
Η ασφαλιστική κάλυψη θα τερματίζεται αμέσως για τους μαθητές που θα αποχωρήσουν από το 
σχολείο και ως εκ τούτου θα έχουν διαγραφεί από τα μητρώα. Για τους τελειόφοιτους η κάλυψη θα 
είναι σε ισχύ μέχρι 30 Ιουνίου. 
 
Το Ασφαλιστήριο θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ατυχημάτων χιονοδρόμων μαθητών που 
συμμετέχουν σε χιονοδρομικούς αγώνες και χιονοδρομικές δραστηριότητες για την περίοδο 
Δεκεμβρίου-Απριλίου για τα σχολεία: Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού και Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου 
(επιβάλλεται ονομαστικός κατάλογος χιονοδρόμων μαθητών). 
 
Το Ασφαλιστήριο θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε μαθητές Τεχνικών Σχολών που θα εργάζονται 
τους καλοκαιρινούς μήνες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τους κατάρτισης.  
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
 
Σε περίπτωση που συμβεί ατύχημα σε κάποιο μαθητή θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο 
απαίτησης και να παραδοθεί στην Εταιρεία μαζί με όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις το αργότερο μέσα 
σε 30 μέρες. 

 
 
 


