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H Ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς
είναι υποχρεωτική:
- για όλους όσους ξεκινούν την εκπαίδευση στις σχολές εκμάθησης
- για όσους αθλητές συμμετέχουν σε αγώνες του προγράμματος της ΕΛΑΟ
-Πρωτάθλημα , Αγώνες Λίγκας ,Περιφερειακοί και Ετήσιος Διαδικτυακός Αγώνας
LEONARDO
- για όσους παίρνουν μέρος σε εξετάσεις για απόκτηση -αναβάθμιση
διπλωμάτων

Η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η ΕΛΑΟ έχει ομαδικό ασφαλιστήριο για τους
αεραθλητές είναι η
Interlife Ασφαλιστική. Αντίγραφο του
τρέχοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου βρίσκεται στο
site
της ΕΑΠ
http://eap.elao.gr/images/stories/docs/elao_asfalistirio_2020_total.pdf

Η φετινή ανανέωση έγινε για 10 μήνες και λήγει στις 28/2/2021. Η αλλαγή αυτή
ζητήθηκε προκειμένου
να ξεκινήσουμε από τον 2
ο

του 2021 ετήσιο συμβόλαιο με άλλες ημερομηνίες
που βολεύουν πιο πολύ στο προγραμματισμό μας και συμπίπτουν με την εκκίνηση των
δραστηριοτήτων μας.

Όσοι αεραθλητές έχουν επιλέξει κάποιο άλλο συμβόλαιο -ατομικά-για την κάλυψη αυτή,
παρακαλούνται να το δηλώνουν στα σωματεία τους και έχουν τα σχετικά έγγραφα μαζί
τους κατά την εγγραφή τους σε αγώνες ,εξετάσεις κτλ.

Το ασφάλιστρο, για κάθε άτομο είναι 17 Ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσα σωματεία ή αεραθλητές έχουν ήδη πληρώσει το προηγούμενο ποσό (20
ευρώ ανά αεραθλητή) θα ενημερωθούν
για την διευθέτηση της διαφοράς που
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προέκυψε.
Κάθε σωματείο αποστέλλει ταυτόχρονα στην ΕΑΠ eapelao@gmail.com

-την κατάσταση-έντυπο δήλωσης των ασφαλιζομένων αθλητών του και

- το αποδεικτικό της κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί σύμφωνα με την
κατάσταση που θα υποβληθεί,

Η κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ, στην ALPHA BANK 23500-200-200-3256
(ΙΒΑΝ είναι GR74-0140-2350-2350-0200-2003-256).
Στην κατάθεση, σαν αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται “Όνομα Σωματείου-Ασφάλιση
Αλεξιπτώτου Πλαγιάς”.
Σε περίπτωση που η κατάθεση χρειαστεί να γίνει μεμονωμένα από αθλητή, ο ίδιος
αναγράφει στην αιτιολογία “Όνομα Αθλητή-Ασφάλιση Αλεξιπτώτου Πλαγιάς”. και αποστέλλ
ει
την
απόδειξη στο
eapelao@gmail.com
Κατάσταση των ασφαλιζομένων αθλητών καταρτίζει η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς και
κοινοποιεί στην ΕΛΑΟ και την ασφαλιστική

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ που θα χρησιμοποιήσουν τα σωματεία
για ομαδική κατάθεση

Γενική ενημέρωση για την Ασφάλιση εδώ
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