
Försäkringsbesked Orsa kommun

Kollekv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens
verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yre
händelse (e ufrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Försäkringen inkluderar även personer som inte är inskrivna i nordisk försäkringskassa och/eller som saknar svenskt personnummer
(t.ex. ensamkommande flykngbarn, utländska studenter och/eller asylsökande som omfaas av de försäkrade kategorierna).

Försäkringsnummer: 260953-10.1
Avtalsd: 2023-01-01 - 2023-12-31
Försäkringstagare: Orsa kommun

Skadehantering
Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.se
Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada
- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten ll försäkringskassan
- Spara alla kvion
- Behov av taxi ll och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med e intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå
under vilken d taxi beviljats. Innan taxiresorna ll och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräelse. Sänd intyget
i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Eer bekräelse från Protector kan beställning av taxiresor
göras.
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Försäkrade under held (dygnet runt).
Barn i förskoleverksamhet inkl familjedaghem: 250 st
Barn i fria förskolan Grindens daghem: 28 st
Barn i fria förskolan Harabacken: 17 st
Elever i särskola: 5 st
Barn och ungdomar i familjehem, HVB-hem eller stödboende enligt SoL och LVU: 12 st
Personer enl LSS - boende i gruppbostäder: 16 st
Vuxna i familjehem, HVB-hem eller stödboende enligt SoL eller LVM: 10 st

Försäkrade under verksamhetsd.
Elever i grundskola: 652 st
Elever i Skaunge Friskola F-6: 23 st
Grundskoleelever skrivna i Orsa med skolgång i annan kommun: 5 st
Personer enl LSS - daglig verksamhet: 30 st
Personer hos kontaktperson/familj: 20 st
Personer i arbetsmarknadspoliska åtgärder, arbetsträning, sysselsäningsprogram, prakk: 115 st
Kommunjägare: 3

Försäkringen omfaar:
Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp.
- Ersäning vid dödsfall p.g.a. olycksfall med 1 basbelopp.
- Ersäning vid dödsfall oavse orsak fr.o.m. 1 månads ålder t.o.m. 25 års ålder.
- Ersäning för nödvändiga och skäliga kostnader även utom Norden.
- Försäkringen gäller för medicinsk såväl som ekonomisk invaliditet.
- Skadade personliga llhörigheter inklusive glasögon. Med "personliga llhörigheter" avses inte mobiltelefon, surfplaa, bärbar
dator eller annan liknande elektronisk utrustning.
- Skydd vid sveda och värk. Karensd är 30 dager.
- Skydd för klart framträdande ärr och andra utseendemässiga skadeföljder/kosmeska defekter.
- Skydd för bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunkon inkluderas inom ramen för medicinsk invaliditet.
- Smia av HIV-virus och hepat, som drabbar försäkrad under utbildning, prakk och arbetsmarknadspoliska åtgärder m m.
Försäkringsbelopp 5 basbelopp, a utbetalas som e
engångsbelopp när skada har fastställts.
- Försäkringen är gilg t o m 1/9 det år som eleverna går ut grund- respekve gymnasieskola.
- Försäkringen har inget undantag för:
Farliga sporter/riskfylld verksamhet.
Sport eller idrosutövning.
Skada i samband med alkohol eller narkokapåverkan avseende grund- eller gymnasieskoleelever.
Försäkringen omfaar vidare följande moment:
- Läkekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Resekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
- Kristerapi
- Tekniska hjälpmedel
- Rehabiliteringskostnader
Försäkringen omfaar olycksfallsskada enligt Högsta domstolens tolkning av rekvisiten ofrivillig, plötslig och yre händelse i NJA
2006 s. 53 (mål nr. T 563-03).
Med olycksfall jämställs kroppsskada som har orsakats av:
- solsng, värmeslag, fäsngbe, drunkning eller förfrysning.
- vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yre händelse.
Försäkringen gäller utan övre åldersgräns.
Försäkringen reduceras inte pga ålder före fyllda 60 år. Eer 60 år reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år.
Undantag i PS210 B pkt. 5.2.e utgår.
Undantag i PS210 B pkt. 5.1.g utgår.
Undantag i PS210 B pkt. 5.1.h utgår.
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Verksamhetsd/vistelsed/skold
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lekon och
rast eller motsvarande samt resa ll och från. Försäkringen gäller
i andra akviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och
prakkperioder som ingår i läroplanen (även under d då elev i
övrigt vistas på arbetsplats som e led i pågående utbildning),
fridsverksamhet, idrosutövning, ulykter, studiebesök,
skolresor och övriga akviteter anordnade och godkända av
rektor eller motsvarande.

Held
Skold, frid samt ferier.

Läkekostnader
Försäkringen lämnar ersäning för nödvändiga och skäliga
kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, och hjälpmedel
för a läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem
år från skadellfället. Ersäning lämnas även för sjukhusvård.
Kostnaderna ersäs bara där vård ges som också ersäs av
allmän försäkring eller på annat sä finansieras av offentliga
medel.

Resekostnader
Försäkringen lämnar ersäning för resekostnader i samband
med vård och behandling. Ersäning lämnas även för resor
med särskilt transportmedel för a kunna delta i skolarbete om
läkare föreskrivit dea. Kostnaderna ska ha uppkommit inom
fem år från skadellfället. Resekostnader ersäs med högst den
egenavgi för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring,
och skall på förhand godkännas av Protector.

Skadade kläder och glasögon
Leder olycksfallsskadan ll a den försäkrade måste behandlas
av läkare, lämnas ersäning för kostnader för llhörigheter som
normalt bärs på kroppen.

Tandskadekostnader
Försäkringen lämnar ersäning för nödvändiga och skäliga
kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadats
i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från
skadellfället. Kostnaderna måste vara godkända av Protector
innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan
uppskjutas kan även den ersäas om den försäkrade inte fyllt 25
år.

Merkostnader
Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersäning
lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga
merkostnader som ll följd av olycksfallsskadan uppstå under
den akuta läkningsden.

Medicinsk rehabilitering
Ersäning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i
form av undersökning, behandling och vård.

Tekniska hjälpmedel
Om olycksfallsskadan förväntas leda ll varakg invaliditet
lämnas ersäning för tekniska hjälpmedel.

Ersäning vid invaliditet
Ersäning kan lämnas för medicinsk eller förvärvsmässig
invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt
och läkaren bedömt a llståndet är staonärt. Ersäning
lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar
invaliditetsgrad.

Dödsfall
Om den försäkrade avlider pga. olycksfallsskadan inom 3 år från
olycksfallet eller under försäkringsden oavse orsak upp ll
25 års ålder, lämnas ersäning som begravningshjälp ll den
försäkrades dödsbo.

Allmänt
Villkor: Informaon kring försäkringsdistribuon från 2019-01-01

PS100 Allmänna avtalsbestämmelser från 2021-07-01
Olycksfallsförsäkring PS210 B från 2021-07-01

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk.
Basbelopp: Enligt SCB:s årliga prisbasbelopp
Vistelse utanför Norden: Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. Ersäningen lämnas för

kostnader i den mån de inte ersäs från annat håll.
Ersäning från annan: Ersäning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersäs av annan enligt särskild lag

eller förfaning, internaonell konvenon, kollekvavtal eller annat ersäningsinstut, som kan tas
i anspråk för försäkringsfallet.
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