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Αθήνα, 9/3/2019

ΠΡΟΣ : Σωματεία με ενασχόληση με paramotοr
Κοιν

: ΕΛΑΟ

ΘΕΜΑ : Ασφάλιση Αθλητών Paramotor-Υπενθύμιση
Αγαπητοί φίλοι,
για την ενημέρωσή σας και με αφορμή τους αγώνες Paramotor που θα
πραγματοποιηθούν το 2019, σας υπενθυμίζουμε ότι η Άδεια Χειριστού Paramotor
είναι έγκυρη μόνον όταν συνοδεύεται από ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι
τρίτων.
Θα βρείτε επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό έντυπο στο οποίο θα συμπληρώσετε
τα ονόματα τόσο των μελών όσο και των αθλητών σας, που υπάγονται στην δύναμη
του σωματείου σας, και επιθυμούν να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη έναντι τρίτων
για τις πτήσεις με paramotor.
Τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν στο λογαριασμό της ΕΛΑΟ (ALPHA
BANK, ΙΒΑΝ GR74-0140-2350-2350-0200-2003-256) συγκεντρωτικά το αναλογούν
ποσό. Το κόστος για κάθε αθλητή είναι 20 € (15 € ασφάλεια αστικής ευθύνης για
έναν χρόνο και 5 € έξοδα εκτύπωσης της άδειας χειριστού). Στην αιτιολογία
κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του σωματείου και η ένδειξη “Άδειες
Paramotor”. Τέλος, θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία της ΕΛΑΟ το
αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με τη συνημμένη λίστα αθλητών.
Για την επιτροπή υπερελαφρών
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:


Λίστα αθλητών σωματείου για τους οποίους κατατέθηκαν χρήματα
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Το κόστος για κάθε άτομο είναι 20 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 και το ΙΒΑΝ είναι GR74-0140-23502350-0200-2003-256. Στην κατάθεση σαν αιτιολογία θα πρέπει να αναφέρεται “Όνομα
Σωματείου-Άδειες Paramotor”. Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με
την κατάσταση.

Αεροπορική Βάση Δεκελείας- Τ.Θ. 51150 - 14510 Νέα Κηφισιά - Tηλ : (210) 9649 788 - Fax : (210) 9649 547
e-mail : elaoinfo@elao.gr

