Försäkringsbesked Halmstads kommun
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och
andra grupper inom Halmstads kommuns verksamhetsområde.
Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens
omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid
skadereglering.
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt
drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande
våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.
Försäkringsnummer: 212000-1215
Avtalstid: 2015-07-01 – 2016-06-30
Försäkringstagare: Halmstads Kommun
Skadehantering
Skadeanmälningsblanketter finns att ladda ner på Protectors hemsida:
https://www.protectorforsakring.se/#!/Foeretag/Anmeal-skada (scrolla ner till
”Skadeanmälningsblanketter Sverige”)
Ifylld och underskriven skadeanmälan postas i original till:
Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada
 Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
 Spara alla kvitton
 Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett
intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi
beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector
kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via
Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan
beställning av taxiresor göras.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt
-

Elever i grundskola/särskola
Barn/Elever i förskoleklass
Elever i gymnasieskola
Barn i förskola och familjedaghem
Heltidsstuderande komvuxelever
Personer som erhåller boende/vistelse enl.LSS/SoL
Av socialnämnden placerade barn och ungdomar

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid
-

-

Öppen förskola
Deltidsstuderande komvuxelever
Uppdragsutbildning - transportutbildning
Ungdomstjänst - soc.förv
Personer med funktionshinder som erhåller andra insatser enligt LSS/SoL
Handledare inom fritidsverksamheten
Personer/föreningar som på kommunens (kulturförvaltningens) uppdrag bedriver kulturoch fritidsverksamhet
Praktikanter inom individverksamhetsteamet
Personer, som ingår i arbetsmarknadspolitiska insatser och vars ersättning är
försörjningsstöd eller introduktionsersättning ( flyktningar, anvisade med försörjningsstöd)
samt ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret och ungdomar inom
ramen för "Öppen ingång"
Destination Halmstad AB, Funktionärer
Elever som deltar i verksamheten UngDrive under perioden 22 juni - 29 juli 2015
Personer som är funktionärer under Tall Ships
Personer i tester (Räddningstjänsten)

Försäkringen omfattar
- Läkarvård, tandbehandling och resekostnader: Nödvändiga och skäliga kostnader
- Dödsfall oavsett orsak och ålder på försäkrad: 1 bb
- Medicinsk och ekonomisk invaliditet
Ersättningsbeloppet utbetalas om ett engångsbelopp
Vid invaliditetsgrad:
lägre än 50 % beräknas ersättningen på 15 bb
högre än 50 % beräknas ersättningen på 30 bb
Vid flera skador på flera kroppsdelar vid samma olycksfall utges ersättning med det högsta beloppet.
- Skadade personliga tillhörigheter: 0,25 bb
Om olycksfallsskadan har krävt läkar- eller tandläkarbehandling ersätts skadade kläder, cykel- eller
ridhjälm, glasögon, hörapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjälpmedel.
- Merkostnader: 2 bb
- Hjälpmedel/rehabilitering: 2 bb
- Ärrersättning: Enligt tabell
Försäkringen gäller även för:
- Deltagande i farliga sporter
- Förfrysning
- Värmeslag
- Solsting
- Smitta till följd av fästingbett räknas som olycksfall
Försäkringen gäller inom Norden
För elev som avslutar studier grund-, sär-, eller gymnasieskola/Komvux gäller försäkringen fram till 1
september samma år.

Verksamhetstid/vistelsetid/skoltid
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i
skolan, lektion och rast eller motsvarande samt
resa till och från. Försäkringen gäller i andra
aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO,
APU och praktikperioder som ingår i läroplanen
(även under tid då elev i övrigt vistas på
arbetsplats som ett led i pågående utbildning),
fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter,
studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter
anordnade och godkända av rektor eller
motsvarande.
Heltid
Skoltid, fritid samt ferier.
Läkekostnader
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga
och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel,
behandling, och hjälpmedel för att läka skadan.
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år
från skadetillfället.
Ersättning lämnas även för sjukhusvård.
Kostnaderna ersätts bara där vård ges som
också ersätts av allmän försäkring eller på
annat sätt finansieras av offentliga medel.
Resekostnader
Försäkringen lämnar ersättning för
resekostnader i samband med vård och
behandling. Ersättning lämnas även för resor
med särskilt transportmedel för att kunna delta i
skolarbete om läkare föreskrivit detta.
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år
från skadetillfället. Resekostnader ersätts med
högst den egenavgift för sjukresor som
anges i lagen om allmän försäkring, och skall på
förhand godkännas av Protector.
Skadade kläder och glasögon
Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade
måste behandlas av läkare, lämnas ersättning
för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs
på kroppen.

Tandskadekostnader
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga
och skäliga kostnader för behandling av tand
eller tandprotes som skadats i munnen.
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år
från skadetillfället. Kostnaderna måste vara
godkända av Protector innan behandlingen
påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan
uppskjutas kan även den ersättas om den
försäkrade inte fyllt 25 år.
Merkostnader
Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan
ersättning lämnas för den försäkrades
nödvändiga och oundvikliga merkostnader
som till följd av olycksfallsskadan uppstått
under den akuta läkningstiden.
Medicinsk rehabilitering
Ersättning lämnas för kostnader i samband med
rehabilitering i form av undersökning,
behandling och vård.
Tekniska hjälpmedel
Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig
invaliditet lämnas ersättning för tekniska
hjälpmedel.
Ersättning vid invaliditet
Ersättning kan lämnas för medicinsk eller
förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan
göras först när skadan är läkt och läkaren
bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning
lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet
som motsvarar invaliditetsgrad.
Dödsfall
Om den försäkrade avlider pga.
olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet
eller under försäkringstiden oavsett orsak upp
till 25 års ålder, lämnas ersättning som
begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Allmänt
Villkor:

Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner PS210 från 01.07.2014.

Självrisk:

Försäkringen gäller utan självrisk.

Basbelopp 2015:

44 500 kr

Vistelse utanför Norden:

Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader.
Ersättningen lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat
håll.

Ersättning från annan:

Ersättning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersätts av
annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention,
kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för
försäkringsfallet.

