Lovbestemt ulykkesforsikring for elever
Forsikringen dekker
ulykkesskade
Med ulykkesskade menes
skade på kroppen forårsaket
ved en plutselig og uforutsett
ytre fysisk begivenhet
(ulykkestilfelle).

Når er eleven dekket?

Hva vi dekker:

Forsikringen skal gi eleven dekning for ulykkesskade som har
skjedd:

• Ulykke invaliditet 5 G
• Behandlingsutgifter 0,25 G
• Behandlingsutgifter etter erstatningsmessig
ulykkesskade dekkes inntil 2 år etter skadedagen (10 år
ved tannskader). Dette gjelder utgifter til lege/tannlege
og medisinsk behandling utført av behandler som har
full refusjonsrett fra folketrygden og foreskrevet av lege/
tannlege. Egenandel er 0,015 G
• Ved dødsfall som følge av ulykkesskade utbetales
erstatning med 1 G.

a.		 På opplæringsstedet i opplæringstiden
b.		 På vei til og fra hjem og opplæringssted
c.		 Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i
arbeidslivet som er ledd i opplæringen, og på vei
mellom hjem og arbeidsplass
d.		 Under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og
liknende som skolen er ansvarlig for
e.		 Under Operasjons Dagsverk og andre liknende
elevaktiviteter, og mellom hjem og det sted der
aktiviteten foregår.
Likestilt med hjem i punkt b, c og e er annen oppholdplass.
For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele
døgnet i den tid elevene oppholder seg ved skolen, men ikke
i ferie og lignende hvor elevene ikke er under skolens tilsyn.
Forsikringen gjelder likevel under reiser mellom hjem og
skole i forbindelse med slikt fravær.

Skademelding
Skader meldes kommunen/fylkeskommunen. Oppstår det
et krav som følge av skaden skal dette meldes
forsikringsselskapet så snart som mulig.
Se www.gjensidige.no

Barn i barnehage og SFO
De fleste kommuner velger å forsikre barn i barnehage og
SFO på samme vilkår som elever. Har kommunen kjøpt en
slik forsikring så gjelder denne informasjonen også for SFO
og barnehagebarn.

Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av
minimumsvilkårene for ulykkesforsikring i forskrift til
Opplæringsloven, kap. 8.
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Skulle det være avvik mellom denne informasjonen og
forsikringsavtalen, er det forsikringsavtalen som gjelder.

