Forsikring av skolebarn og barnehagebarn
Nore og Uvdal Kommune har inngått avtale med Protector Forsikring om en kollektiv ulykkesforsikring.
Forsikringen omfatter barn i kommunale grunnskoler, barnehager og lignende institusjoner, herunder
fosterbarn og barn i avlastningshjem.
Forsikringssummen er knyttet opp mot folketrygdens grunnbeløp (G).
1 G er for tiden kr. 88.370,- (pr.01.05.14)
Forsikringssum 100 % medisinsk invaliditet = 5 G
Ved dødsfall som følge av en ulykke utbetales 1 G
Forsikringen gjelder ulykkesskader som rammer elever/barnehagebarn:
a. innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområde, under ordinær skole/barnehagetid
b. under deltagelse i undervisning, friminutt, lekser, idrettsutøving, ekskursjoner, reiser, stevner
og liknende som foregår under skolens/barnehagens ledelse, herunder Operasjon dagsverk
c. på direkte vei til og fra skolen/barnehagen og hjemmet
d. mens de deltar i enhver aktivitet i regi av kommunen, inkludert kommunal kulturskole og
aktivitetsskole/tidligere SFO
e. mens de deltar på arrangement i regi av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), når det er FAU
som er arrangør, og aktiviteten har en naturlig tilknytning til skolens virksomhet
- Leirskoler, vanlige ekskursjoner, idrettsdager og kulturaktiviteter omfattes. Utenfor
faller 17. mai- arrangementer og leker i tilknytning til dette. Videre utenlandsturer og
foreldrestyrte aktiviteter uten medvirkning fra FAU eller skolen.
f. 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
g. 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.
h. for fosterbarn/barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden

Erstatning for behandlingsutgifter er begrenset oppad til kr. 50.000.
Det fratrekkes en egenandel på kr. 500 for hvert skadetilfelle.
Forsikringen erstatter nødvendige utgifter til:
 lege og tannlege. Tannskade som følge av spising er unntatt. Forsikringen omfatter også
første permanente tannbehandling (bro, kroner osv.), selv om behandlingen skjer senere enn
3 år etter skadedagen. For dekning av behandlingsutgiftene forutsettes at første permanente
tannbehandling blir utført innen utgangen av det kalenderåret skadelidte fylte 22 år.
 forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege eller tannlege
 proteser
 behandling og forpleining i sykehus, samt fysikalsk behandling når den er foreskrevet av lege
for kurativ behandling
 reise til og fra hjemstedet for behandling hos lege, tannlege og fysioterapeut eller forpleining
på sykehus som nevnt ovenfor. Erstatningen begrenses til utgifter ved rimeligste
transportmiddel når det tas hensyn til skadedes tilstand
 merutgifter til hjemreise når den forsikrede rammes av skade utenfor sitt hjemsted, og disse
utgiftene er nødvendige som følge av skadelidtes tilstand.
 nødvendige utgifter til drosje til og fra skolen for å delta i undervisning. Drosjereiser skal være
forordnet av lege, og skal godkjennes av Selskapet på forhånd.
 utgifter til opphold i hotell, rekonvalesenthjem eller lignende erstattes ikke

Det skal legges frem originale kvitteringer for de behandlingsutgifter som kreves erstattet. Forsikrede
har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som overstiger det som kan kreves fra annet hold.

