Kollektiv ulykkesforsikring
barn i barnehager, SFO
og elever i grunnskolen
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SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring
for skole- og barnehagebarn

Dette er en kortfattet informasjon om vår barneulykkesforsikring.
Fullstendige vilkår vil til enhver tid være gjeldende. Innholdet i denne
brosjyren er gjeldende fra 1.1.2014.
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Når og hvor gjelder
forsikringen?
• Innenfor området til skolen, SFO og barnehagen, samt naturlige
nærområder under ordinær tilsynstid.
• Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner,
stevner, reiser m.m. som foregår under ledelse av skolen, FAU, SFO og
barnehagen, gjelder også 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 avlastningshjem gjelder forsikringen også i
fritiden.
• For skoleelever og elever i praktisk yrkesopplæring er direkte vei til
annen oppholdsplass likestilt med direkte vei til hjemmet.
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Hvem gjelder
forsikringen for?
Forsikringen omfatter (se forsikringsbeviset) barn i:
• Kommunale grunnskoler, herunder SFO
• Barnehage og lignende institusjoner
• Barn i fosterhjem eller avlastningshjem
• Kulturskole og fritidsklubb i kommunal regi
• Barn i ikke-kommunale institusjoner med
kommunal støtte oppgitt i forsikringsbeviset
• Andre barn– og ungdomsgrupper i kortere eller
lengre aktivitetsperioder, angitt i forsikringsbeviset
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Hva omfatter forsikringen?
• Erstatning ved ulykker/yrkesskade som fører til varig
medisinsk invaliditet.
• Dødsfall på grunn av ulykke.
• Behandlingsutgifter dekkes når merutgifter til lege/tannlege kan
dokumenteres. Slike behandlingsutgifter betales ut i inntil tre år fra
skadedagen (begrenset til 1G). Det trekkes en egenandel på 0,010G
fra erstatningen.
Vær oppmerksom på at for skader som inntreffer i skoletiden dekkes vanligvis nødvendige behandlingsutgifter fullt ut av NAV, da slike skader likestilles
med yrkesskade i arbeid. Tilsvarende regler gjelder ikke for barn i barnehage.
Ulykkesforsikringen er ikke lovpålagt for barn i barnehager og SFO, slik
den er for skolebarn, men KLP Skadeforsikring behandler alle likt og dere
kan velge forsikringssummene selv. Avtalen er ikke samordnet med privat
ulykkesforsikring som foresatte bør tegne på egne barn.
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Eksempler på hva som dekkes
• Lege og tannlege. Forsikringen omfatter også første permanente tannbehandling (bro, kroner osv.), selv om behandlingen skjer senere enn
tre år etter skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal likevel foretas
innen 10 år fra skadedagen, på grunnlag av kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.
• Forbindingssaker og medisin.
• Medisinsk behandling utført av en som har rett til tilbakebetaling fra
folketrygden når behandling er foreskrevet av lege eller tannlege for
kurativ behandling.
• Overnattingskostnader for ledsager kan dekkes etter nærmere avtale
med selskapet, vurdert ut fra skadedes tilstand.
• Fysikalsk- og kiropraktorbehandling, når foreskrevet av lege som
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.
• Reiseutgifter til ledsager kan dekkes i særskilte tilfeller etter avtale med
selskapet.
Den forsikrede plikter å legge frem legitimert oppgave over de utgifter som
kreves erstattet, og har bare krav på erstatning for den del av utgiftene som
overstiger det som kan kreves fra annet hold.
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Eksempler på hva
som ikke dekkes
• Utgifter til opphold i hotell, rekonvalesenthjem, privat sykehus
eller lignende.
• Erstatning ved behandlingsutgifter, når slik erstatning er dekket i
henhold til folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven.
• Tannskade som følge av spising.
• Skade som skyldes sykelige tilstander (for eksempel besvimelse).
• Kosmetiske operasjoner og behandling i private klinikker.
• Klær, briller og personlige effekter som blir ødelagt. Dette må eventuelt
forsikres av foresatte. Dersom privat løsøre blir ødelagt på grunn av
grov uaktsomhet fra ansatte/personale, kan det fremsettes krav mot
skole / barnehage / institusjon fra pårørende.
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Reiser i skolens regi
Ulykkesforsikringen gjelder under reiser/arrangementer forøvrig som har
karakter av klassetur o.l., og hvor lærer eller kommunalt ansatt har tilsynsansvar.
Foreldrestyrte turer der skolen/kommunen ikke har tilsynsansvar, er ikke
dekket. Ekstra avtale må da bestilles.
Yrkesskadeforsikringen til NAV for grunnskolen har også klare unntak i slike
tilfelle, disse må avklares av turarrangør.
Elevene trenger også reiseforsikring som skal beskytte dem mot tap av personlige eiendeler, erstatte ekstrautgifter på grunn av sykdom og hjemsendelse fra
skoleturer.
Dersom foresatte ikke har privat reiseforsikring, kan den kommunale reiseforsikringen benyttes. Det koster kr 15,- pr. reisedøgn pr. barn/elev.
Husk å ta med reisebevis på utenlandsreise.
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Når skade inntreffer
Ved alvorlige hendelser skal KLP Skadeforsikrings
oppgjørsavdeling kontaktes:

I kontortiden:
Telefon: 22 03 20 00
Alarmtelefon: (utenfor kontortid)
Telefon: 22 08 02 15
Ved skader på reise i utlandet, kontakt SOS International, København
Døgnåpen telefon: 45 70 10 50 50
E-post: sos@sos.dk
Ta gjerne først kontakt med Severin Myklebust eller Gro Lise Rise for hjelp:
Døgnet rundt telefon: 70 01 09 52
971 42 935
974 87 094
		
Eller e-post: severin@forsikring-hjelp.no
		
gro@forsikring-hjelp.no
Skjemaer for å melde skade til forsikringsselskapet får du fra kundeansvarlige, eller på internett: www.klp.no/forsikringer - Meld Skade
Utfylt skademelding kan sendes etter samtale med kundeansvarlige:
KLP Skadeforsikring AS
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo
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Skademelding
Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn
Selskapet innhenter lege-/tannlegeerklæring dersom dette er nødvendig

SKJEMA: Skademelding
Ulykkesforsikring for skole- og
barnehagebarn

LES DETTE FØR UTFYLLING!

Det er viktig at alle felt fylles ut på side 1.
Vennligst bruk blokkbokstaver!

SKADEMELDINGEN GJELDER
Forsikring via skole / barnehage

Personforsikring (angi avtalenummer)

Avtalenummer:

OPPLYSNINGER OM SKADELIDTE
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Boligadresse
Postnr.

Poststed

NAV kontor

Foresattes navn

Skole/barnehage

Skattekommune

Foresattes telefonnummer privat/mobil/arbeid

Foresattes bankkontonummer (11 siffer)

ANDRE OPPLYSNINGER
Var barnet i skadeøyeblikket påvirket av alkohol,
narkotiske midler eller medisiner?
Ja
Nei

Er ulykken meldt til politiet?

Er barnet ulykkesforsikret i annet selskap?
Ja

Hvis ja, hvilket?

Er ulykken meldt til NAV?
Er det søkt om ménerstatning fra NAV?

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Er skaden meldt til annet selskap?
Ja

Nei

Ja

Nei

Har barnet tidligere mottatt erstatning
for en ulykkes-/yrkesskade?
Ja

Nei

Hvis ja, hvilken politimyndighet?

Hvis ja, hvilket selskap?
Hvis ja, angi når, fra hvilket selskap og graden av invaliditet

Ved trafikkulykke oppgi partenes navn, bilnummer, forsikringsselskapets navn/adresse og saksnummer på personskaden

OM ULYKKEN
Skadetidspunkt

Dato

Skadested

Klokkeslett
Skole

På direkte vei mellom hjem og skole/barnehage

Barnehage

Annet sted, oppgi hvor

BESKRIV HENDELSESFORLØPET
Hvordan skjedde skaden og hva var årsaken til at skaden oppsto?

HVA BESTÅR SKADEN I?
Beskriv detaljert hvilken kroppsdel som er skadet

BLE LEGE/SYKEHUS KONTAKTET?
Navn på lege/sykehus

Bl.nr. D-067.
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FULLMAKT FRA FORESATTE VED BARNESKADE
Undertegnede samtykker i at KLP Skadeforsikring, i den grad det er nødvendig, innhenter ytterligere opplysninger fra lege, NAV,
arbeidsgiver, myndigheter eller andre for å kunne ta stilling til erstatningskravet.
Sted

Dato

Egenhendig underskrift

SKOLENS/BARNEHAGENS ERKLÆRING (FYLLES UT VED FORSIKRING VIA SKOLE / BARNEHAGE)
Forsikringstakers navn
Skolens/barnehagens navn

Kontaktperson

Bekreftende underskrift fra skolen/barnehagen

Dato

Tlf.

OM BARNEULYKKESFORSIKRINGEN

Forsikringen kan gi rett til erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet.

1. SKADER INNTRUFFET I SKOLETIDEN

Nødvendige behandlingsutgifter dekkes fullt ut av folketrygden. Kontakt NAV med hensyn til eventuelle utgifter.

2. SKADER INNTRUFFET I BARNEHAGETIDEN, PÅ DIREKTE VEI TIL OG FRA SKOLEN/BARNEHAGEN
Forsikringen kan dekke nødvendige behandlingsutgifter i inntil 3 år fra skaden inntraff begrenset oppad til 1G av
forsikringssummen. Egenandelen utgjør 0,010G. Utgifter til behandling hos private klinikker dekkes ikke.

Ved tannskader kan forsikringen dekke nødvendige behandlingsutgifter forutsatt at disse ikke dekkes av den offentlige
tannhelsetjeneste. For tannskader gjelder imidlertid ikke 3-årsregelen absolutt. Forsikringen kan dekke første permanente
tannbehandling (bro, krone o.l.), selv om behandlingen finner sted senere enn 3 år fra skadedagen. Oppgjør, på grunnlag
av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, skal likevel foretas innen 10 år fra skadedagen.

3. FOSTERBARN/BARN I AVLASTNINGSHJEM

Heldøgnsforsikring. Samme forsikringsdekning som under punkt 2.
Skulle det vise seg at skaden medfører varig mén eller du har utlegg som ikke dekkes av folketrygden, ber vi deg fylle ut
vedlagte skademeldingsskjema og legge ved eventuelle originale kvitteringer.
Ved spørsmål, kan vi kontaktes på telefon 22 03 20 00 eller på mailadresse klpskade@klp.no.

Med hilsen
for KLP Skadeforsikring AS

KLP Skadeforsikring AS,
Hovedkontor: Dronning Eufemiasgate 10, Oslo – Tlf.: 22 03 35 00
Postadresse: Postboks 400 Sentrum – 0103 Oslo,
www.klp.no
Bl.nr. D-067.
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Hovedkontor
Dronning Eufemias gate 10, Oslo
Tlf.: 22 03 20 00
Faks: 22 03 39 41

Bl. nr. F-194, februar 2014. Med forbehold om trykkfeil og endringer.

KLP Skadeforsikring AS
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
E-post: servicesalg@klp.no
klp.no/forsikringer

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 tilknyttet offentlig
sektor, blant annet helseforetak og -institusjoner, vekst- og attføringsbedrifter samt skoler.
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