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Aρ. Πρωτ. 009 / 2022

Δεκέλεια , 14 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωματεία ενασχολούμενα με τον αερομοντελισμό
ΘΕΜΑ : Ασφάλιση 2022

Αγαπητοί φίλοι,
Θα βρείτε επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό έντυπο (σε μορφή excel), στο οποίο θα συμπληρώσετε τα
ονόματα τόσο των μελών όσο και των αθλητών, που υπάγονται στην δύναμη του σωματείου σας, και
επιθυμούν να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για τις πτήσεις των αερομοντέλων.
Η ασφαλιστική εταιρεία που θα συνεχίσει να προσφέρει την κάλυψη είναι η Interlife Ασφαλιστική. Αντίγραφο
του τρέχοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου βρίσκεται στο site της ΕΛΑΟ και θα ανανεωθεί με το καινούργιο,
μόλις είναι διαθέσιμο. Στο συμβόλαιο αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες
παρέχεται η κάλυψη. Το τρέχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο λήγει την 20η Μαΐου 2022. Η κάλυψη θα ισχύει για
ένα έτος (21 Μαΐου 2022 έως 20 Μαΐου 2023).
Το ασφάλιστρο για κάθε άτομο είναι 10 Ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε σωματείο σύμφωνα με την
κατάσταση που θα υποβληθεί, θα πρέπει να κατατίθεται συγκεντρωτικά, 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 Αερομοντελιστών 2022”. Το αποδεικτικό
της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με την ονομαστική κατάσταση.
Με τις αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία, η κάλυψη θα ισχύει από την στιγμή που έχει γίνει η κατάθεση
των χρημάτων από την ΕΛΑΟ, στον λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας και έχει εκδοθεί το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο ή η πρόσθετη πράξη. Τα ονόματα θα προωθούνται στην ασφαλιστική εταιρεία εφόσον έχει γίνει η
πληρωμή προς την ΕΛΑΟ.
Η κατάσταση με τους προς ασφάλιση αερομοντελιστές, θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον γίνει μέσω του
ηλεκτρονικού εντύπου που επισυνάπτεται.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πτήσεων Αερομοντέλων της ΥΠΑ, όλες οι πτήσεις των αερομοντέλων πρέπει να
καλύπτονται από ασφαλιστική κάλυψη.
Για την Επιτροπή Αερομοντελισμού

Λεονταρίτης Χρήστος
Πρόεδρος

Τερζήμπασης Σπύρος
Γραμματέας

ΥΓΡ. Οι φόρμες σε excel να στέλνονται όπως είναι χωρίς να μετατρέπονται σε pdf.
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