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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
Η MetLife Europe d.a.c (που στο εξής καλείται η “Ασφαλιστική Εταιρία”), με βάση την αίτηση για την έκδοση του 
Ασφαλιστηρίου αυτού και την πληρωμή των ασφαλίστρων όπως ορίζεται σε αυτό εκδίδει το πιο κάτω συμβόλαιο: 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 

9036474 (1) ΚΑΤΟΧΟΣ  ΤΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ: 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/2019 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ 23271 Τ.Κ 1680 Λευκωσία   

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Μαθητές που φοιτούν 

στα Γυμνάσια, Λύκεια και 

Τεχνικές Σχολές της 

Μέσης Εκπαίδευσης της 

Επαρχίας Λευκωσίας. 

ΚΑΛΥΨΗ: 24  ΩΡΕΣ εντός και εκτός 

σχολικού χώρου, παγκόσμια 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ: 

 

€118,681,50 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΣΟ € 

60 CS Θάνατος από Ατύχημα Μόνιμη, Ολική ή Μερική Ανικανότητα  – Ευρεία Κλίμακα  

ΜΕΡΟΣ Ι Θάνατος από Ατύχημα € 2,000.- 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ Μόνιμη  Ολική Ανικανότητα  βάσει Πίνακα € 17,000.- 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Μόνιμη  Μερική    Ανικανότητα € 17,000.- 

61-Α 
Αποζημίωση  Εξόδων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  Λόγω Ατυχήματος Ανά 

περιστατικό 
€ 1,500.- 

 Ανώτατο όριο για φυσιοθεραπείες από ατύχημα ανά μέλος € 350.- 

 
Ανώτατο όριο για Οδοντιατρικά Έξοδα από ατύχημα σε υγιή και φυσικά δόντια 
ανά μέλος και εφόσον προσκομιστεί πανοραμικής ακτινογραφία 

€ 1,500.- 

 
-Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 1 απαίτηση  να ξεπεράσει  το ανώτατο όριο ανά 
περιστατικό 

 
 

 -Αφαιρετέο ποσό ανά απαίτηση       €  40.-            

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΚΑΘΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΚΑΘΕ 12 ΜΗΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ : 

 60CS, 61Α, ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 1,2,3,4 

MetLife Europe d.a.c     

Λειτουργός Έκδοσης Ομαδικών Συμβολαίων 
Ατυχημάτων 

    

 

ΕΚΔΟΣΗ: 18/11/2019 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ  1 
               

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 9036474 (1) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 01/07/2019 - 30/06/2020 

   

1. Η κάλυψη που παρέχεται από το πιο πάνω αναφερόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα έντυπα που 
επισυνάπτονται σ΄ αυτό περιορίζεται μόνο από ατυχήματα  κατά  την διάρκεια ωρών  Μελέτης.  

2. «Ολικά και Μόνιμα Ανίκανος» οπουδήποτε χρησιμοποιείται  στο συμβόλαιο σημαίνει ότι ο Ονομαζόμενος  
Ασφαλισμένος αδυνατεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε σχολείο για μόρφωση και επίσης να ασχοληθεί. 
με οποιοδήποτε επάγγελμα ή απασχόληση στο μέλλον.  

3. Επιπρόσθετα βεβαιούται ότι ασφαλιζόμενα άτομα είναι οι μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα που αναγράφονται στους καταλόγους που θα σταλούν στην Εταιρεία. 

4. Οι νέοι μαθητές που εγγράφονται στα μητρώα θεωρούνται  ασφαλισμένοι με πληρωτέο το ετήσιο 
ασφάλιστρο η δε ασφαλιστική κάλυψη τερματίζεται αμέσως για όσους μαθητές αποχωρούν για 
οποιαδήποτε αιτία  και ως εκ τούτου διαγράφονται από τα μητρώα χωρίς επιστροφή ασφαλίστρου.  

5. Εξαιρείται σωματικός τραυματισμός που προκλήθηκε από οποιαδήποτέ μορφή βίας ή  βιοπραγίες. 
6. Εξαιρείται σωματικός τραυματισμός που προκλήθηκε από χρήση ή οδήγηση οποιοδήποτε μοτοποδήλατου 

ή μηχανοκινήτου οχήματος. 
7. Εξαιρείται σωματικός τραυματισμός που προκλήθηκε από χρήση κροτίδων.   
8. Προϋπάρχοντες τραυματισμοί δεν καλύπτονται  
9. Εξαιρείται οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδα για σωματικό  τραυματισμό που συμβαίνει εν όσω το 

Ασφαλισμένο πρόσωπο συμμετέχει σε αγώνες ποδηλασίας ιππασίας, jet ski, κανό, ιστιοπλοϊα. 
10. Το ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ που αναφέρεται στο έντυπο 60CS, Θάνατος από Ατύχημα και Μόνιμη Ολική 

Ανικανότητα Ευρεία κλίμακα  ακυρώνεται. 
 

MetLife Europe d.a.c     

     

Λειτουργός Έκδοσης Ομαδικών 
Συμβολαίων Ατυχημάτων 

    

     

ΕΚΔΟΣΗ: 18/11/2019 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ  2 
               

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 9036474 (1) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 01/07/2019 - 30/06/2020 

 

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες του Ασφαλιστηρίου περί του αντιθέτου, παιδιά, μαθητές ή/και υπάλληλοι οι 

οποίοι δεν έχουν την συνήθη διαμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν  μπορούν να ασφαλιστούν και δεν θα 

καλύπτονται κάτω από το Ασφαλιστήριο ή οποιοδήποτε Συμπληρωματικό Συμβόλαιο του. 

Στον βαθμό που οποιοσδήποτε μέλος είναι ασφαλισμένος, αμέσως πριν από αυτή την Πρόσθετη Πράξη, κάτω από το 

Ασφαλιστήριο ή οποιοδήποτε Συμπληρωματικό Συμβόλαιο του Ασφαλιστηρίου, η ασφάλιση αυτή  διά της παρούσης 

τερματίζεται. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μέλος που ασφαλίζεται κάτω από το Ασφαλιστήριο ή οποιοδήποτε Συμπληρωματικό 

Συμβόλαιο του σταματήσει να έχει την συνήθη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία, η ασφάλιση του δυνάμει του 

Ασφαλιστηρίου και των Συμπληρωματικών Συμβολαίων τερματίζεται αυτόματα.  

 

MetLife Europe d.a.c     

     

Λειτουργός Έκδοσης Ομαδικών 
Συμβολαίων Ατυχημάτων 

    

     

ΕΚΔΟΣΗ: 18/11/2019 
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ  3 
               

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 9036474 (1) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 01/07/2019 - 30/06/2020 

 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία βασίζεται στον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου όσο αφορά σε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που κοινοποιούνται στην Ασφαλιστική Εταιρεία, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει έναντι των 
Ασφαλισμένων από αυτό το Συμβόλαιο (οι «Ασφαλισμένοι») σύμφωνα με του ισχύοντες νόμους περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου εγγυάται ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις 
που υπέχει από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που 
παρέχει ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου στην Ασφαλιστική Εταιρεία για τους σκοπούς αυτού του Συμβολαίου, παρέχονται 
και θα συνεχίσουν να παρέχονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου υπέχει έναντι των 
Ασφαλισμένων  σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων την λήψη οποιασδήποτε απαιτούμενης συγκατάθεσης από τους Ασφαλισμένους 
και της ενημέρωσης των Ασφαλισμένων ότι τα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνατόν να κοινοποιηθούν 
στην Ασφαλιστική Εταιρεία. 
 
Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου θα είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία θα είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα στο βαθμό της πληροφόρησης που 
ζητήθηκε από την Ασφαλιστική Εταιρεία ως απαραίτητη για σκοπούς παροχής ασφάλειας υπό τους όρους του 
Συμβολαίου.  
 
Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου θα ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την Ασφαλιστική Εταιρεία για τυχόν λάθη στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που παρείχε.  
 
Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου θα παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που η Ασφαλιστική Εταιρεία δυνατόν να ζητήσει 
από καιρό σε καιρό σχετικά με τους Ασφαλισμένους και οι οποίες εύλογα μπορούν να θεωρηθούν απαραίτητες για 
σκοπούς διαχείρισης του Συμβολαίου αυτού.  Παράλειψη παροχής τέτοιων πληροφοριών για κάποιο Ασφαλισμένο, 
δυνατόν να έχει ως αποτέλεσμα η Ασφαλιστική Εταιρεία να μην είναι σε θέση να παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει 
ασφάλεια για τον εν λόγω Ασφαλισμένο.  
 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που της παρέχει ο Κάτοχος του 
Συμβολαίου, για σκοπούς διαχείρισης του Συμβολαίου και θα το πράττει σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
της, που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
 

MetLife Europe d.a.c     

     

Λειτουργός Έκδοσης Ομαδικών 
Συμβολαίων Ατυχημάτων 

    

     

ΕΚΔΟΣΗ: 18/11/2019     
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ  4 

               

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 9036474 (1) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : 01/07/2019 - 30/06/2020 

 

Α) Oι μαθητές του Αθλητικού Σχολείου Κύκκου Β θα καλύπτονται για φυσιοθεραπείες μόνο στην περίπτωση 

αποκατάστασης μετά από χειρουργική επέμβαση. Από τον πιο πάνω όρο εξαιρούνται οι μαθητές οι οποίοι δεν είναι 

αθλητές και οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση των μαθητών. Η οποία επισυνάπτεται. 

Β) Οι κοινοποιήσεις των περιστατικών θα πρέπει να γίνονται στην γραμματεία του υποκαταστήματος της Metlife εντός 

30 ημερών από την ημερομηνία του συμβάντος. Για να είναι αποδεκτή μια κοινοποίηση θα πρέπει απαραιτήτως το 

έντυπο κοινοποίησης να φέρει την υπογραφή του γονέα του ασφαλισμένου παιδιού. Κοινοποιήσεις θα μπορούν επίσης 

να αποστέλλονται μέσω email όπου θα φαίνεται η χρονική στιγμή της υποβολής προς αποφυγή παρεξηγήσεων. 

Γ) Τα έντυπα/δικαιολογητικά της απαίτησης θα γίνονται αποδεκτά εντός 90 ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης. Παράληψη υποβολής τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων εντός του απαιτούμενου χρόνου δεν θα ακυρώνει 

ή μειώνει οποιαδήποτε απαίτηση εάν δεν ήταν δυνατό να δοθεί απόδειξη εντός του ρηθέντος χρόνου. Εν πάση 

περίπτωση, ουδεμία απόδειξη θα γίνεται αποδεκτή εάν υποβληθεί μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τον χρόνο 

του συμβάντος της απώλειας. 

 

MetLife Europe d.a.c 

 

Λειτουργός Έκδοσης Ομαδικών 
Συμβολαίων Ατυχημάτων 
 

ΕΚΔΟΣΗ: 18/11/2019 

 


