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Η διεθνής ασφαλιστική εταιρία Generali επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την θέση της στις Γενικές 
Ασφαλίσεις αλλά και την δυνατότητα που έχει να προσφέρει ασφαλίσεις Ατυχημάτων και Ζωής μαζί, 
σχεδίασε το πρόγραμμα «Ομαδική Ασφάλιση για Μαθητές» προσφέροντας έτσι την πλήρη ασφάλιση και 
στον εκπαιδευτικό χώρο. 
 
Η Generali ήρθε να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Αγορά Ασφάλισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
προσφέροντας ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο και απόλυτα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τα σχολεία, 
με δυνατότητα ενιαίας ασφαλιστικής κάλυψης όλων των πιθανών κινδύνων. 
 
Εξάλλου, είναι γεγονός ότι η πλήρης ασφάλιση όλων των πιθανών κινδύνων που απειλούν ένα σχολείο, 
αποτελεί πρωταρχική ανάγκη του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδιού του 

Δήμου Νέας Σμύρνης και για αυτό δημιουργήσαμε μαζί με την Generali το πρόγραμμα «Ασφάλιση 
ατυχημάτων για το παιδί στoυς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς» με τα εξής οφέλη: 
 
Ασφάλιση Μόνιμης Ανικανότητας από Ατύχημα  

1. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, 
θα καταβάλλεται σ’ αυτό ποσό 8.000,00€.  

2. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, 
θα καταβάλλεται σ’ αυτό ποσοστό % των 8.000,00€.  

 
Ασφάλιση Δαπανών Νοσοκομειακής & Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα 
(ιατροφαρμακευτικά έξοδα)  

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος νοσηλευτεί από ατύχημα ή του παρασχεθούν οι πρώτες 
βοήθειες σε Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου, η εταιρία θα του καταβάλλει τα έξοδα που 
πραγματοποίησε και μέχρι του ανώτατου ορίου των 650€ απολογιστικά. 

 
Ασφάλιση Νοσοκομειακού Επιδόματος από Ατύχημα  

1. Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε Νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος, θα του καταβάλλεται 
για κάθε ημέρα νοσηλείας ποσό 60,00 €  

2. Η παροχή να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα της νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες σε κάθε 
περίπτωση, ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας.  
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Χρονική Επέκταση Ασφάλισης 

Η ασφάλιση ισχύει κατά την διάρκεια ωρών διδασκαλίας, των διαλειμμάτων, κατά τη μετάβαση 
στο σχολείο, την επιστροφή τους στο σπίτι, καθώς και κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε 
διάφορες σχολικές εκδηλώσεις, εκδρομές ή άλλες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη του 
σχολείου. 
 

Ποιους Αφορά 

Ασφαλίζονται οι μαθητές και οι εργαζόμενοι των παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δήμου 
Νέας Σμύρνης.  

 

Προϋποθέσεις 

1. Δεν θα καλύπτονται οι ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα προκύψουν από προ-υπάρχουσα της 
ασφάλισης ασθένεια, αναπηρία ή ατύχημα.  

2. Οι ζημιές θα πληρώνονται απολογιστικά και βάσει αποδείξεων που έχουν κατατεθεί σχετικά.  

3. Ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας σε περίπτωση ομαδικού ατυχήματος να ορίζεται 
το ποσό των € 200.000 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

 
1ο παράδειγμα ασφάλισης 
Ο μικρός Γιώργος που πάει στον Γ’ βρεφονηπιακό σταθμό, κατά την διάρκεια του 
διαλείμματος, παίζοντας στην αυλή του σχολείου έπεσε και χτύπησε το πόδι του. Οι 
υπεύθυνοι του σχολείου ειδοποίησαν τους κηδεμόνες του και μέχρι να καταφτάσουν στο 
σχολείο του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.  
Οι γονείς ενημερώθηκαν από το σχολείο για την ύπαρξη του προγράμματος «Ασφάλιση 
ατυχημάτων για το παιδί στους Παιδικούς & Βρεφικούς σταθμούς» του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδιού και τον τρόπο λειτουργίας του. 

 
Οι επιλογές είναι 2: 

1. Να επισκεφτούν το εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ 
είτε 

2. Να επισκεφτούν οποιοδήποτε ιδιωτικό νοσοκομείο που διαθέτει παιδιατρική (π.χ. 
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Παίδων, ΙΑΣΩ, ΜΗΤΕΡΑ, Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου, 
κτλ.) και να παρασχεθούν στον μικρό Γιώργο όλες οι απαραίτητες εξετάσεις (ιατρική 
& διαγνωστική) καθώς και όποια μικροεπέμβαση (ράμματα, ανάταξη οστού, κτλ.) 
μέχρι του ποσού των 650€. 

Στην περίπτωση που οι κηδεμόνες επιλέξουν την 2η επιλογή θα πρέπει να καταβάλλουν στο 
νοσοκομείο το κόστος όλων των παραπάνω εξόδων, να παραλάβουν όλες τις νόμιμες 
αποδείξεις, εξετάσεις και διαγνώσεις, και κατόπιν συνεννόησης με τον ασφαλιστικό 
πράκτορα να τους επιστραφεί το κόστος στο ακέραιο μετά 30 ημερολογιακών ημερών 
(απολογιστικά). 
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2ο παράδειγμα ασφάλισης 

Η μικρή Ελένη που πάει στον Α’ βρεφονηπιακό σταθμό και βγαίνοντας από το αυτοκίνητο 

της μαμάς της καθώς πήγαινε στο σταθμό της έπεσε και χτύπησε το χέρι της στο 
πεζοδρόμιο. Στην αρχή το τραύμα φάνηκε επιπόλαιο και για αυτό πήγε κανονικά στο 
μάθημα της. 
Το μεσημέρι όμως που γύρισε σπίτι της η μητέρα/γιαγιά/κηδεμόνας της παρατήρησε ότι το 
χεράκι της είχε πρηστεί και πόναγε. 
Πάλι οι επιλογές είναι οι 2 παραπάνω του πρώτου παραδείγματος. 
 
3ο παράδειγμα ασφάλισης 

Ο μικρός Περικλής που πάει στον ΣΤ’ βρεφονηπιακό σταθμό και του αρέσει να χοροπηδάει 

και να τρέχει στα διαλείμματα γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι 
του.  
Οι επιλογές περίθαλψης είναι πάλι οι 2 παραπάνω του πρώτου παραδείγματος μόνο που στην 
περίπτωση τραύματος στο κεφάλι οι ιατροί αποφασίζουν την νοσηλεία για παρακολούθηση 
του μικρού Περικλή.  
Το πρόγραμμα  «Ασφάλιση ατυχημάτων για το παιδί στους Παιδικούς & Βρεφικούς 
σταθμούς» θα καλύψει τα έξοδα μέχρι 650€ για το ατύχημα και θα δώσει επίδομα νοσηλείας 
60€ ημερησίως για τις μέρες που θα χρειαστεί να μείνει στο νοσοκομείο με μέγιστο τις 90 
ημέρες. 
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