Ulykkesforsikring for barn i Ski kommune
Ulykkesforsikringen for barn er dekket i KLP
Skadeforsikring.
Noen av forsikringene er pliktige for kommunen,
noen har kommunen inngått av eget tiltak. Foreldre/foresatte må selv vurdere om de eventuelt ønsker å ha annen forsikringsdekning i tillegg.
Hvem omfattes av forsikringen?
1. Skolebarn, barnehagebarn og barn i skolefritidsordning.
2. Barn i fritidsklubber og kulturskolen.
3. Barn i fosterhjem, barnevernsinstitusjoner og
barn som er plassert i alternative tiltak i og utenfor
kommunen. Barn som deltar i ettermiddagshjem og
i aktiviteter med støttekontakt.
Formål
Forsikringen skal sikre barna erstatning dersom de
utsettes for en ulykke på det kommunale tiltaket, på
direkte vei mellom hjem og tiltaket eller på aktiviteter under det kommunale tiltakets ledelse.
For barn i fosterhjem, institusjoner og barn i alternative tiltak gjelder forsikringen 24 timer i døgnet.
Hva er en ulykke?
Med ulykke menes fysisk skade på legemet forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet som
inntreffer i forsikringstiden.
Forsikringens virkeområde
Forsikringen tar sikte på å dekke vanlige aktiviteter.
Dersom barna skal på utflukt som kan innbære
en eller annen form for risikosport, vil vi anbefale å
ta kontakt i forkant av hvert enkelt tilfelle, for å avklare om aktiviteten er omfattet eller om det må
tegnes særskilt dekning.

Medisinsk invaliditet er skade på deler av kroppen. Det fastsettes en invaliditetsgrad på grunnlag av hva som faktisk er skadet. Helse- og
omsorgsdepartementet har en tabell som legene tar utgangspunkt i når invaliditetsgraden
fastsettes. Erstatning utbetales i forhold til invaliditetsgraden.
Forsikringssummer
Forsikringssum oppgis i G = folketrygdens
grunnbeløp.
Skolebarn m.fl.:
Ved ulykke som fører til 100 % varig medisinsk
invaliditet utbetales ménerstatning med 5 G.
Ved lavere invaliditetsgrad reduseres
erstatningen forholdsmessig.
Ved dødsfall som følge av ulykke: 1 G.
Behandlingsutgifter dekkes med inntil 1 G. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del
av utgiftene som overstiger det som kan kreves
fra annet hold for eksempel Folketrygden. I vilkårene fremgår hva slags behandling som dekkes.
Egenandel ved behandlingsutgifter er 0,010 G.
Den trekkes fra ved skadeoppgjøret.
Barn i fosterhjem m.v.:
Ved ulykke som fører til 100 % varig medisinsk
invaliditet utbetales ménerstatning med 10 G.
Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig.
Ved dødsfall som følge av ulykke: 1 G.

Når utbetales erstatning?
Forsikrede barn har krav på erstatning ved
ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

Behandlingsutgifter dekkes med inntil 1 G. Forsikrede har bare krav på erstatning for den del
av utgiftene som overstiger det som kan kreves
fra annet hold for eksempel Folketrygden. I vilkårene fremgår hva slags behandling som dekkes.

Enkelte behandlingsutgifter dekkes i den grad
behandlingen er rekvirert av lege. Slike behandlingsutgifter betales i inntil tre år fra da skaden
skjedde.

Egenandel ved behandlingsutgifter er 0,010 G.
Den trekkes fra ved skadeoppgjøret.

Når skal skade meldes?
Dersom det oppstår et ulykkestilfelle som medfører død eller varig medisinsk invaliditet skal
skaden meldes uten ugrunnet opphold. Dette
gjelder også skader på rygg, nakke, hode, tenner eller bruddskader.
Hvordan melde en skade?
Ta kontakt med den kommunale virksomheten
for å melde skade. Dersom ulykkestilfellet medfører en mindre skade som ikke vil medføre varig mén, er det ikke nødvendig å melde skaden
til forsikringsselskapet. Skaden meldes da kun
hvis man søker erstatning for behandlingsutgifter utover egenandel. Originalkvitteringer legges ved.
Ved skader hvor foreldre/foresatte har konkrete
krav, benyttes skademeldingsskjema som finnes på
www.klp.no.
Forsikringsselskapet må få melding om skaden senest ett år etter skadetilfellet.
Ved alle typer mindre skader benytter man småskadeskjema hvor melding på dette skjemaet er å
anse som meldt direkte til forsikringsselskapet på
samme måte som med skjema ovenfor. Den kommunale virksomhet oppbevarer dette skjemaet.
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