
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Φυσιοθεραπείες: 
Δεν έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ
 

2. Δόντια: 
 

Η κάλυψη για σπάσιμο δοντιών από ατύχημα δεν καλύπτεται από το 
υπάρξει μελλοντική κάλυψη 
 

3. Ορθοπεδικά Στηρίγματα: 
 

Για παράδειγμα η μπότα προς αντικατάσταση του νάρθηκα δεν καλύπτεται από το 
ΓεΣΥ.  
 

4. Παραπεμπτικά σε Ορθοπεδικό: 
 

Από Γιατρό του ΓεΣΥ 
παραπεμπτικό χρεώνεται από το Ορθοπεδικό 
Ασφαλιστική Εταιρεία καλύπτει και τα 
 

5. Όριο Επισκέψεων στον Ιατρό:
 

Στην Ασφαλιστική Εταιρεία δεν υπάρχει όριο επισκέψεων στον Ιατρό. Στο 
ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού. 
 

6. Επιλογή Ιατρού: 
 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία παρέχει ελεύθερη επιλογή Ιατρού και στην Κύπρο αλλά και 
στο Εξωτερικό.  
 

7. Νοσηλεία: 
 

Σε περίπτωση νοσηλείας το 
Εταιρεία μπορεί να καλύψει και μονόκλινο δωμάτιο.
 

8. Φάρμακα: 
 

To ΓεΣΥ καλύπτει μόνο τα γενόσ
Η Ασφαλιστική Εταιρεία καλύπτει όλα τα φάρμακα ακόμη και τα παυσίπονα.
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ? 

 

ΣΥ. Σε πιθανή ένταξη τους θα χρεώνονται €10.00 έκαστος. 

Η κάλυψη για σπάσιμο δοντιών από ατύχημα δεν καλύπτεται από το 
υπάρξει μελλοντική κάλυψη ΜΟΝΟ για τον καθαρισμό των δοντιών.  

Ορθοπεδικά Στηρίγματα:  

Για παράδειγμα η μπότα προς αντικατάσταση του νάρθηκα δεν καλύπτεται από το 

Παραπεμπτικά σε Ορθοπεδικό:  

 χρεώνεται €6.00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
παραπεμπτικό χρεώνεται από το Ορθοπεδικό €25.00 η επίσκεψη στο 
Ασφαλιστική Εταιρεία καλύπτει και τα €6.00 και τα €25.00.  

Όριο Επισκέψεων στον Ιατρό: 

Στην Ασφαλιστική Εταιρεία δεν υπάρχει όριο επισκέψεων στον Ιατρό. Στο 
ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού.  

Η Ασφαλιστική Εταιρεία παρέχει ελεύθερη επιλογή Ιατρού και στην Κύπρο αλλά και 

ωση νοσηλείας το ΓεΣΥ καλύπτει μόνο δίκλινο δωμάτιο. Η Ασφαλιστική 
Εταιρεία μπορεί να καλύψει και μονόκλινο δωμάτιο. 

καλύπτει μόνο τα γενόσημα φάρμακα. 
Η Ασφαλιστική Εταιρεία καλύπτει όλα τα φάρμακα ακόμη και τα παυσίπονα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

10.00 έκαστος.  

Η κάλυψη για σπάσιμο δοντιών από ατύχημα δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ. Θα 

Για παράδειγμα η μπότα προς αντικατάσταση του νάρθηκα δεν καλύπτεται από το 

6.00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
00 η επίσκεψη στο ΓεΣΥ. Η 

Στην Ασφαλιστική Εταιρεία δεν υπάρχει όριο επισκέψεων στον Ιατρό. Στο ΓεΣΥ είναι 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία παρέχει ελεύθερη επιλογή Ιατρού και στην Κύπρο αλλά και 

καλύπτει μόνο δίκλινο δωμάτιο. Η Ασφαλιστική 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία καλύπτει όλα τα φάρμακα ακόμη και τα παυσίπονα. 


