Försäkringsbesked LIDKÖPINGS 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
inkluderar personer som inte är inskrivna i svensk försäkringskassa. Ersäning utgår då enligt svensk lag för kostnader för läkarvård,
läkemedel och sjuktransport.
Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Försäkringsnummer:
Avtalsd:
Försäkringstagare:

702538-4.2
2021-01-01 - 2021-12-31
LIDKÖPINGS KOMMUN

Skadehantering
Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.se
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall
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.

Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
11153 Stockholm
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Försäkrade under verksamhetsd.
Deltagare i kommunal vuxenutbildning och uppdragsträning: 750 st
Folkbokförda i Lidköpings kommun i kommunal vuxenutbildning och uppdragsträning på annan ort: 20 st
Arbetslösa ungdomar upp ll 24 år i arbetsmarknadspoliska åtgärder: 100 st
Personer som deltar i prakk/arbetsträning i kommunens regi: 250 st
Övriga personer i av kommunen anordnad verksamhet: 25 st
Psykiskt funkonshindrade under arbetsträning: 10 st
Svenska för invandrare (SFI): 530 st
Försäkrade under held (dygnet runt).
Samtliga barn, folkbokförda i Lidköpings kommun, från födsel ll dess a barnet börjar grundskolan: 2596 st
Omsorgstagare som erhåller insatser enligt LSS: 0 st
Elever i grund- och gymnasieskola samt friskolor t om 31 augus det år eleven slutar åk 9 eller gymnasieskola: 6783 st
Elever från Lidköpings kommun i grund- och gymnasieskola i annan kommun t om 31 augus det år eleven slutar åk 9 eller
gymnasieskola: 158 st
Elever från annan kommun studerande i Lidköpings kommun (ll den del eleven ej omfaas av hemkommunens
olycksfallsförsäkring): 809 st
Asylsökande barn: 10 st
Barn placerade i familjehem i kommunen: 30 st
Barn placerade av kommunen i familjehem i annan kommun: 30 st
Försäkringen omfaar:
- Dödsfall, 1 Bb
- Medicinsk inv <50%: 15 Bb, 50% och därutöver: 30 Bb
- Ek/förvärvsmässig inv 50% och därutöver: 30 Bb
- Läke-, tandskade- och resekostnader: nödvändiga och skäliga kostnader
- Tekniska hjälpmedel och merkostnader: enligt villkor
- Kostnader i utlandet: samma ersäningsbelopp som inom Norden
- Vanprydande ärr: enligt villkor/tabell
- Krisförsäkring: 10 st behandlingar
- Sveda och värk: enligt villkor
- Olycksfallsskador i samband med idrosutövning ingår
- Inget undantag för farliga sporter/riskfylld verksamhet.
- Med olycksfall likställs: förfrysning, värmeslag/solsng, total hälsenereptur, vridvåld mot knä, drunkning ll följd av utmaning,
smia av HIV och hepat
- Geograﬁsk omfaning: Gäller i hela världen upp ll 12 månader
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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.

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.

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.

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.

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.

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:
Självrisk:
Basbelopp:
Vistelse utanför Norden:
Ersäning från annan:
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Informaon kring försäkringsdistribuon från 2019-01-01
PS100 Allmänna avtalsbestämmelser från 2020-07-01
PS210 Olycksfallsförsäkring från 2019-07-01
Försäkringen gäller utan självrisk.
Enligt SCB:s årliga prisbasbelopp
Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. Ersäningen lämnas för
kostnader i den mån de inte ersäs från annat håll.
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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