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Innledning
Informasjonen i denne brosjyren gjelder fra og med 01.01.2014 og erstatter tidligere brosjyre av
01.08.2012. Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende forsikringsbevis og
forsikringsvilkår (forsikringsavtalen) som skal legges til grunn ved et forsikringsoppgjør.
Forsikringssummen er begrenset til maksimalt 5 ganger Folketrygdens grunnbeløp(G). Det gjøres
også oppmerksom på at denne ulykkesforsikring ikke er en forsikring som gjelder 24 timer i døgnet og
at alle foreldre/foresatte på eget grunnlag bør vurdere behovet for å tegne egne forsikringer for sine
barn.
Bakgrunn og formål
Den viktigste hensikten med ulykkesforsikringen er å sikre et minimum av økonomisk støtte ved
ulykker som fører til død eller varig medisinsk invaliditet. Erstatningene utbetales som engangsbeløp.
Informasjonen i denne brosjyre er ikke uttømmende, men gir en forenklet og kortfattet presentasjon av
ulykkesforsikringen. Mer detaljert informasjon får du hos rektor på skolen, styrer i barnehagen eller i
SFO eller annen leder som har ansvaret for barnet/eleven.
Ulykkesforsikringen er dekket i Oslo Pensjonsforsikring AS. Spørsmål vedrørende skader eller
forsikringen kan rettes til telefon nummer 23 36 08 00.
Definisjoner
Folketrygdens grunnbeløp (G)
G fastsettes av Stortinget og reguleres pr. 1. mai hvert år.
Medisinsk invaliditet
Med medisinsk invaliditet menes hel eller delvis varig skade / lyte av medisinsk art. Erstatning som
følge av varig medisinsk invaliditet er en kompensasjon for redusert ”livskvalitet”, det vil si for ikkeøkonomisk skade. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes uavhengig av skadelidtes ervervsevne
og inntekt. Fastsettelsen skjer i henhold til invaliditetstabeller fastsatt i del II og del III i Forskrift om
ménerstatning ved yrkesskade.
Ulykkesskade
Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket av en plutselig eller uforutsett ytre begivenhet –
ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden.
Hvem omfattes av forsikringene?
Alle barn og elever som deltar i kommunalt drevne virksomheter/aktiviteter som følger er omfattet av
forsikringen:
Elever registrert/innmeldt i:
 grunnskolen inkl. spesialundervisning
 videregående skole inkl. spesialundervisning
 videregående skole i utlandet når Oslo kommune står ansvarlig for opplæringen
 skolefritidsordningen inkl. aktiviteter organisert av skolefritidsordningen
 musikkskolen
 aktiviteter organisert av FAU
Barn registrert/innmeldt i:
 musikkskolens barnehage
 kommunale barnehager og kommunale plasser i private barnehager
 kommunale barneparker og kommunale plasser i private barneparker
 feriekoloni
 juniorfritidsklubber, ungdomsklubber og andre klubber i kommunal regi

Barn:






under barnevernets og sosialkontorets omsorg utenfor hjemmet
i besøkshjem / weekend-hjem
sammen med støttekontakter oppnevnt av barnevernet eller sosialkontoret
som bor på barnehjem, internatskole eller fosterhjem
under barne- og ungdomspsykiatriens omsorg og behandling

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede barn samt psykisk utviklingshemmede
voksne:
 sammen med støttekontakt, kommunalt lønnet avlaster eller i virksomhet med kommunal
driftsavtale
Praksiselever og lærlinger:
 omfattes av ulykkesforsikringen som skoleelever. Som arbeidstakere i lærebedrift, omfattes de
av bedriftens yrkesskadeforsikring som arbeidstakere, i tillegg til folketrygdloven kap. 13, som
gir rett til en utvidet ytelse fra folketrygden.
Barn under barne- og ungdomspsykiatriens dag-, døgn- og polikliniske behandling er dessuten
omfattet av pasientskadeerstatningen i Norge.
Mer informasjon om dette kan fås ved å kontakte Norsk Pasientskadeerstatning på
tlf. 22 99 45 00 eller på: http://www.npe.no.
Forsikringen omfatter ikke:
 Barn og elever som deltar i aktiviteter i privat regi, organisert på privat initiativ av foreldre eller
andre, selv om disse foregår i barnehage-/skole-/SFO-tiden eller i lokaler eid av Oslo
kommune.
 Ulykkeskade som er å anse som yrkesskade.
Når og hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder som hovedregel i den perioden barn og elever deltar i aktiviteter drevet av/i regi
av Oslo kommune.
Forsikringen gjelder også:
 utenfor barnehagen/ skolens område når barn/elever deltar på arrangementer organisert av
skolen/barnehagen, inklusive turer utenlands
 direkte reise til/fra hjem - skole/barnehage/videregående skole i utlandet
 direkte reise til/fra aktiviteter - skole/barnehage e.l.
 direkte reise til/fra hjem - aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område ved skoledagens
begynnelse/slutt
 barn/elever i normal barnehage-/skoletid (inkl. SFO) uansett hvor de måtte befinne seg
forutsatt at de har vært innregistrert på barnehagen/SFO/skolen på skadedagen.
Barn som bor på barnehjem, internatskole eller fosterhjem er dekket hele døgnet. Elever som går
videregående skole i utlandet er dekket hele døgnet i den periode undervisningen pågår og mens de
oppholder seg utenlands.
Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade. Skader som
følge av sykdom er ikke dekket.
Død
Forsikringssum ved dødsfall er 1 G.
Erstatningen utbetales dersom ulykkesskaden har medført død innen et år etter ulykken.

Varig medisinsk invaliditet
Forsikringssum/erstatning ved 100% varig medisinsk invaliditet er 5 G. Ved invaliditetsgrad lavere enn
100%, utbetales erstatning forholdsvis i henhold til invaliditetsgrad. Det ytes erstatning for varig
medisinsk invaliditet fra og med 1%.
Behandlingsutgifter
Nødvendige og skaderelaterte behandlingsutgifter påført innen 2 år fra skadedagen dekkes med inntil
0,25 G.
Dersom forsikrede som følge av en ulykkesskade er blitt påført utgifter til lege-/tannlegebehandling,
medisiner etc., vil en kunne få dekket/erstattet disse utgiftene, enten av NAV eller under
ulykkesforsikringen. Normalt skal behandlingsutgifter for ulykkesskader som inntreffer i skoletiden,
dekkes av NAV. Dersom en likevel ikke skulle få refundert alle behandlingsutgiftene fra NAV eller
andre, kan en søke om å få dekket påførte utgifter under ulykkesforsikringen. Skadelidte/foresatte må
da henvende seg til de i kommunen som har omsorg for skadelidte og fylle ut skademeldingsskjema.
Ved tannskader omfatter forsikringen første permanente tannbehandling (bro, krone e.l.) selv om
behandlingen skjer senere enn to år etter skadedagen. Oppgjør for slike utgifter samt behandlingen av
tannskaden skal foretas innen ti år etter utgangen av det året skaden skjedde.
Egenandel
Ved erstatning av behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr 1.000,- pr. skadetilfelle.
Hva gjør man ved skade?
Når et skadetilfelle inntreffer, ta kontakt med rektor på skolen, styrer i barnehagen, ved SFO eller
annen leder som har ansvaret for skadelidte. I samarbeid med disse, sørg for at
skademeldingsskjemaet blir fullstendig utfylt og sendt til Oslo Pensjonsforsikring AS. Når
skadebehandler har mottatt skademeldingsskjemaet, vil han/hun sende en bekreftelse på mottatt
skademelding.
Småskader som ikke anses å medføre medisinsk invaliditet eller behandlingsutgifter utover
egenandelen, skal ikke meldes på skademeldingsskjema. Disse føres på egen liste og sendes Oslo
Pensjonsforsikring AS årlig.
Denne brosjyre kan skrives ut fra vår hjemmeside www.opf.no

Melde- og foreldelsesfrister ved skader
For ikke å miste retten til erstatning under ulykkesforsikringen, må krav meldes til Oslo
Pensjonsforsikring AS uten ugrunnet opphold og senest ett år etter at skadelidte fikk tilstrekkelig
kunnskap om de forhold som begrunner kravet.
Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. Den absolutte foreldelsesfristen er 10 år.
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