Aon Norway
Trondheim

Ulykkesforsikring for
skole- og barnehagebarn
Holtålen kommune
Mars 2017

Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn
Alle barnehage- og skolebarn i kommunen er ulykkesforsikret i barnehage-/ skoletiden gjennom
kommunens forsikringsordning. Denne forsikringen dekker kun ulykkesskader på barnet selv.

Hva dekkes
Forsikringen gir utbetaling ved fysisk skade på barnet forårsaket ved en plutselig og uforutsett, ytre
begivenhet, som inntreffer i forsikringstiden og som fører til:




Varig medisinsk invaliditet (mènerstatning)
Behandlingsutgifter ved ulykkesskade
Dødsfall

Psykiske skader dekkes kun når det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og
erstatningsmessig medisinsk invaliditet.

Forsikringssummer



Medisinsk invaliditet
Død

10 G (15G for fosterbarn)
1G

Pr 1. mai 2016 er G NOK 92 576

Når og hvor gjelder forsikringen
Forsikringen gjelder ulykkesskader som rammer elever/ barnehagebarn:










Innenfor skolens/ barnehagens område og naturlige nærområde under ordinær skole/
barnehagetid.
Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som
foregår under skolens/FAUs/ barnehagens ledelse, herunder Operasjon dagsverk.
Under reiser/arrangementer forøvrig som har karakter av klassetur o.l. og hvor lærer deltar.
På direkte vei til og fra skolen/ barnehagen og hjemmet.
Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen.
Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei
mellom hjemmet og arbeidsstedet.
For internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/ internat utenfor ordinær
undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie m.m.
For fosterbarn/ barn i besøkshjem gjelder forsikringen også i fritiden.
For skoleelever og elever i praktisk yrkesopplæring er direkte vei til annen oppholdsplass
likestilt med direkte vei til hjemmet.
Alle aktiviteter for barn i kommunens regi.
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Behandlingsutgifter
Folketrygden dekker nødvendige behandlingsutgifter for skader inntruffet i skoletiden. Ta kontakt med
NAV for nærmere informasjon i slike tilfeller.
Forsikringen dekker utgifter til behandling som er utført innen 3 år fra skadedagen for skader inntruffet
i barnehagetiden og på direkte vei til og fra skolen/ barnehagen. Begrenset oppad til NOK 1 G.
Egenandel NOK 500 pr. skadetilfelle.
Forsikringen erstatter bl.a. nødvendige utgifter til:








Lege og tannlege
Forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege/ tannlege
Proteser
Behandling og forpleining i sykehus samt fysikalsk behandling som er
foreskrevet av lege for kurativ behandling
Reise til og fra hjemsted for behandling
Merutgifter til hjemreise
Nødvendige utgifter til drosje til og fra skole for å delta i undervisningen

Tannskader
Dersom det oppstår en tannskade på et barn i skole- eller barnehagetiden, er hovedregelen at barnet
bør undersøkes av tannlege så snart som mulig etter at skaden er skjedd, da det kan være
vanskelig å vurdere hvor alvorlig en tannskade er.
Melding om tannskader hos skoleelever skal sendes både til forsikringsselskapet og til NAV, da
dette sees på som en yrkesskade hos NAV. Kostnader utover dekningen til NAV vil bli dekket av
forsikringsselskapet.
Melding om tannskader hos barnehagebarn skal kun sendes forsikringsselskapet.

Meld skade/ meldefrist/ foreldelse
Skole, SFO eller barnehage sender inn skademeldingsskjema dersom skaden har ført til legebesøk.
Dersom barneulykken er meldt til NAV, er dette ensbetydende med at skaden også er meldt
forsikringsselskapet.
Ta eventuelt kontakt med skolen/ barnehagen for veiledning og melding av skade.
Skade kan meldes direkte på www.protectorforsikring.no
Vi gjør oppmerksom på at forsikringsselskapet er fri for ansvar hvis melding ikke er sendt selskapet
innen 1 år fra den dag den som fremsetter kravet har fått kjennskap til de forhold som begrunner
kravet. Viser forøvrig til FAL §20-1 og Lov om foreldelse §9.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at denne presentasjonen kun er en kortfattet informasjon,
og at det ved et eventuelt skadeoppgjør vil være den gjeldende avtale med tilhørende vilkår som
legges til grunn.
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