A.N.P.A. “Os Valados” do CEIP Vilaverde – Mourente
Rúa Vilaverde 9, Mourente
36164 Pontevedra
Tlf: 690.731.207 info@anpavilaverde.org

CIRCULAR SEGURO ACCIDENTES
Como sabedes, durante as actividades extraescolares, igual que durante as horas lectivas, os nenos non dispoñen de
seguro de accidentes, xa que o único que obriga a lei, é a dispoñer de un seguro de responsabilidade civil que cubre
as posibles neglixencias. Os nenos están cubertos, no que atañe á asistencia médica pola asistencia sanitaria que ten
para calquera tipo de enfermidade (mutua, seguridade social, etc).
A través da FANPA (Federación de Asociacións de Nais e Pais Provincial de Pontevedra) os ofrecemos a posibilidade
de contratar un seguro de accidentes, que cubre algúns aspectos que poden ser interesantes para algúns de vos. Os
resumimos os principais aspectos:


Están cubertos todos os accidentes que teñen que ver coas actividades propias do centro
escolar, así como as actividades organizadas pola ANPA, excursións, obradoiros e actividades
extracurriculares. Quedan excluídos só os accidentes da vida privada das/os alumnas/os.



A prima anual para as/os alumnas/os é de 7 €. A compañía aseguradora sería ALLIANZ.
Detalle da cobertura:
- Asistencia sanitaria (centros concertados)
ILIMITADA
- Gastos para odontoloxía por accidente
1.200 €
- Rotura de lentes por accidente, con franquía de 75 €
150 €



Para solicitalo, deberedes entregar o formulario adxunto no buzón da ANPA antes do 2 de outubro.
Para dar de alta o seguro necesítase un mínimo de 34 nenos/as, polo que si se xuntan ese número de
rapaces, poñeríamos en contacto con vos, para que formalicedes o pago.

IMPORTANTE: Mentres non vos confirmemos que se xuntaron o número de rapaces necesarios, e fagades o pago
dos 7€ non se contrataría a póliza de seguro coa compañía ALLIANZ.

Devolver cuberto antes do 3 de octubro. (Buzón da ANPA)
Data de
nacemento

Alumno / a
Persoa de
contacto
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En

Parentesco
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Email
Parentesco

Teléfono

,a
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de 2015

(Firma da Nai, pai ou titor)
Nome, apelidos e NIF do pai, nai ou titor:
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que coa asinamento do presente formulario vostede consente que os datos do
presente formulario sexan tratados e incluídos en un ficheiro de datos de carácter persoal coa finalidade da realización da actividade solicitada. Os datos dos participantes serán cedidos ás empresas responsables da
realización da actividade solicitada. O responsable do ficheiro é a ANPA “Os Valados” do CEIP Vilaverde-Mourente, con domicilio na Rúa Vilaverde 9, 36164 Pontevedra, a cal lle garante os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición dos datos facilitados, nos termos e condicións previstos na propia LOPD, mediante unha comunicación por escrito dirixida á dirección indicada. Tamén consente que durante a
actividade se poidan realizar fotografías dos participantes da actividade, coa posibilidade de publicalas nas páxinas web do centro ou da propia ANPA.

