Esbo stad
Anmälan om skada och uppsökande av vård
Privat olycksfallsförsäkring för barn i
skola och dagvård
(försäkringsnummer 353-4419405-6)

Olycksfallsförsäkring för Esbo stad
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Försäkrade i försäkringen är dagvårdsbarn,
förskoleelever, grundskolelever, barn i
eftermiddagsklubbar, dag- och kvällsgymnasister.
Försäkringen gäller under dagvård samt på skolans
område under egentlig skoltid, undervisning,
gymnastiklektioner, raster och vid deltagande i
verksamhet som ordnas inom ramen för skolans
läroplan.
Försäkringen gäller även under lägerskola, läger och
utflykter samt i klubb- och ungdomsverksamhet i vilka
staden är huvudarrangör.
Försäkringen gäller även då barnen väntar inomhus i
skolan eller på skolgården på att eftermiddagsklubben
eller annan klubb som hålls i skolan ska börja.
Försäkringen gäller under tur- och returresor i
anknytning till aktiviteterna ovan. Med direkt resa
avses resa raka vägen hemifrån till
skolan/dagvården/klubben och tillbaka hem.
Endast kostnader enligt taxan för offentlig hälsovård.
Receptmediciner ordinerade av läkare.
Vårdkostnader för tänder som skadats vid olycksfall.
Obs! Denna försäkring ersätter inte skada på tand till
följd av bitning.
Kostnader för resor till undersökningar och vård vilka
ersätts (ambulans, taxi eller användning av egen bil).
o Dessutom även extra kostnader för skolresa
om den försäkrade på grund av
olycksfallsskadan och enligt läkarens
ordination måste åka till skolan på ett sätt
som avviker från det normala.
Reparationskostnader eller återanskaffningskostnader
upp till 500 euro för glasögon och skyddshjälm vilka
använts och gått sönder i samband med ett olycksfall
som krävt läkarvård.
Kostnader för fysikalisk behandling ordinerad av läkare,
högst 10 besök.

Vad är ett olycksfall?
Med olycksfall avses en plötslig händelse som har en
utomstående orsak och orsakar den försäkrade
kroppsskadan mot dennes vilja.

Försäkringsbelopp (år 2022, ändrar enligt
index)
•
•
•

Vårdkostnader högst 11 040 euro
Skydd vid bestående men 55 201 euro
Dödsfallsskydd 11 040 euro

Vad ersätter försäkringen?
Kostnader för undersökning och vård av olycksfallsskada till
den del kostnaderna inte berättigar till ersättning med stöd
av lag, med undantag av lagen om grundläggande
utbildning.

Vad ersätter försäkringen inte?
•
•

•

•

Sjukdom eller skada som inte beror på försäkringsfallet
och inte heller psykiska följder av försäkringsfallet.
Skadefall som orsakas av den försäkrades lyte, skada
eller sjukdom, t.ex.
o en epileptiker faller på grund av ett epileptiskt
anfall och skadar sitt knä.
o personen har en strukturell benägenhet till
dislokation av knä som gör att personen faller
eller skadar sig på annat sätt.
Om en sjukdom eller ett lyte som är oberoende av
olycksfallsskadan väsentligen bidragit till
olycksfallsskadan eller till att dess läkning fördröjs,
betalas ersättning endast till den del den anses ha
orsakats av ett olycksfall som försäkringen ersätter.
Indirekta kostnader såsom övernattningskostnader,
inkomstbortfall, resekostnader för följeslagare,
telefonkostnader, hemvårdskostnader eller
dagvårdskostnader.

Reseförsäkring för elever i
grundskolan och gymnasiet
(försäkringsnummer 353-4419405-6)
Försäkringen gäller under utlandsresor enligt
skolornas arbetsplan. Försäkringen är avsedd att
skydda elever vid olycksfall och plötsligt
insjuknande under resor.

Resenärförsäkringen täcker
•

•

sjukdom under resa eller reseolycksfall
annullerad och avbruten resa

•

försening från resa

•

Vårdkostnader för sjukdom under resa och

Försäkringsbelopp (år 2022)

•

•
•

•

reseolycksfall utan övre gräns
Bestående men till följd av reseolycksfall
55 201 euro
Dödsfallsskydd 11 040 euro
Reseansvar 85 000 euro

Försäkringsintyg för resa
Du kan uppvisa resenärförsäkringsintyget på
privata läkarstationer. Privata läkarstationer
accepterar i allmänhet reseförsäkringsintyget och
skickar fakturan för vårdkostnaderna direkt till
LokalTapiola.
Om reseförsäkringsintyget inte accepteras, ska du
själv betala kostnaderna, spara kvitton och söka
ersättning i efterhand. I nödfall kan du ringa
reselarmtjänsten.

Ring reselarmtjänsten i nödfall
Reselarmtjänsten på +358 8000 4531 (jour dygnet
runt) betjänar på finska, svenska och engelska. Du
kan ringa reselarmtjänsten om du till exempel
behöver hjälp i anknytning till en vårdinrättning
eller betalningsförbindelse eller om det är fråga om
ett nödfall.

Reserättsskydd 20 000 euro

Skadeanmälan
En skada ska anmälas snarast möjligt, dock senast inom ett år från att skadan skedde. Skolan eller daghemmet
anmäler en skada som omfattas av personförsäkringarna. Skadeanmälan skrivs ut och sparas tillsvidare.
Kostnader för en personskada ersätts även senare av det försäkringsbolag i vilket försäkringsavtalet gällde vid
skadetidpunkten, förutsatt att det ännu finns försäkringsbelopp kvar att använda.
Obs! Olycksfall som inträffat under praktisk undervisning som kan jämställas med arbete (till exempel handarbete
och experimentellt arbete) eller under prao-period omfattas av den lagstadgade försäkringen. Skolan anmäler ett
sådant olycksfall enligt anvisningarna i Essi.
När ett olycksfall inträffat får barnet ett försäkringsintyg från skolan eller daghemmet. Intyget ges till
vårdinrättningen som fakturerar LokalTapiola. Direktfakturering förutsätter ovillkorligen att den försäkrade har
intyget i fråga med sig när vården söks. Vänligen beakta att intyget endast ger vårdinrättningen rätt att
direktfakturera. Om det är fråga om en kostnad som försäkringen inte ersätter, returnerar LokalTapiola fakturan
till vårdinrättningen och vårdinrättningen fakturerar den försäkrade.
Vårdnadshavare kan även själv söka ersättning genom att ringa 09 453 3222 (måndag–fredag kl. 8–16) eller
genom att per e-post skicka kvitton till adressen yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi (förbindelsen är
okrypterad) eller portofritt till adressen LähiTapiola-ryhmä, Yritysten henkilökorvaukset, Tunnus 5017267,
00003 VASTAUSLÄHETYS. Vänligen anteckna den försäkrades personbeteckning och namn i handlingarna.
Varje privatolycksfalls- och resenärskada handläggs från fall till fall enligt försäkringsvillkoren. Exemplen i denna
anvisning ger inte direkt rätt till ersättningar i enskilda fall. Denna anvisning är avsedd för daghem, skolor och
gymnasier och kan vid behov även ges till barnens och ungdomarnas vårdnadshavare. Den har sammanställts av
LokalTapiola och stadens koncernstab som ansvarar för stadens försäkringar.

