Kollektiv ulykkesforsikring
for barnehagebarn og elever i grunn- og
videregående skole
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Når?

Hva?

Forsikringen gjelder innenfor virksomhetens område og naturlige nærområder.
Den gjelder i ordinær åpningstid, under
deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner m.m. som foregår
under skolen/barnehagens ledelse.

Erstatning utbetales ved ulykkesskade som
fører til varig medisinsk invaliditet eller
dødsfall. Behandlingsutgifter dekkes når
det er dokumenterte merutgifter til lege/
tannlege. Slike behandlingsutgifter betales
i inntil 3 år fra skadedagen, begrenset til
1G*. Fra erstatningen trekkes en egenandel på 0,010G.
*G = Folketrygdens grunnbeløp.

Videre gjelder forsikringen under praktisk
yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen.
Forsikringen gjelder også på direkte vei til
og fra skolen/barnehagen.
For skoleelever og elever i praktisk yrkesopplæring, er direkte vei til annen oppholdsplass likestilt med direkte vei til
hjemmet.
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.

Vær for øvrig oppmerksom på at for
skader inntruffet i skoletiden dekkes
nødvendige behandlingsutgifter fullt ut
av folketrygden. Ta derfor kontakt med
nærmeste NAV-kontor

Hvem?
Forsikringen omfatter barn og ungdom i:
• kommunal grunn- og videregående skole
• barnehager og lignende institusjoner.
• barn i fosterhjem eller avlastningshjem.
(Forsikringsbeviset kan avgrense hvilke
grupper som er forsikret i den enkelte
ordning).

Forsikringen
gjelder også på
direkte vei til og fra
skolen/barnehagen.

Eksempler på hvilke
behandlingsutgifter som
dekkes:
• Medisinsk behandling, utført av behandler med full refusjonsrett fra folketrygden og forskrevet av lege/tannlege.
• Tannlegeutgifter. Forsikringen omfatter
også første permanente tannbehandling
(bro, kroner osv) selv om behandling
skjer senere enn 3 år etter skadedagen.
Oppgjør for slike utgifter skal likevel
foretas innen 10 år fra skadedagen på
grunnlag av omkostningsoverslag fra
tannlege eller tanntekniker.
• Visse reiseutgifter i forbindelse med
nødvendig behandling etter
ulykkesskade..

Eksempler på hva som
ikke dekkes:
• Forgiftninger, infeksjon og smitte.
• Psykiske skader alene, uten at det
samtidig er oppstått en legemsskade
som fører til varig medisinsk invaliditet.

Hvordan melde en skade?
Forsikringsselskapet må få melding om
skaden senest ett år etter skadetilfellet.
Foreldelsesfrist – se forsikringsvilkår.
Skademeldingsskjema finnes på KLPs
hjemmeside www.klp.no, gå inn på
Skadeforsikring - Skademelding Skadeskjema - Barneulykke, eller ta
kontakt med skolens/barnehagens
kontor.
Vi gjør oppmerksom på at dette kun er
en informasjonsbrosjyre, og at det ved
et eventuelt forsikringsskadeoppgjør
vil være vilkårene som legges til grunn.
Disse kan fås fra kommunen eller
forsikringsselskapet på forespørsel.

Vi er markedsleder
og totalleverandør i
offentlig sektor.

Hovedkontor
Dronning Eufemias gate 10 Oslo
Tlf: 22 03 35 00
Faks: 22 03 39 41

Dette er KLP Skadeforsikring
KLP Skadeforsikring AS har eksistert som et heleid datterselskap av konsernet KLP
siden 1993. Vi er markedsleder og totalleverandør av skadeforsikringer til offentlig
sektor. I tillegg forsikrer vi et stigende antall virksomheter og bedrifter. Vi har også
sterk vekst i forsikringer til borettslag og sameie, buss- og transportselskaper.
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