Forsikring for elever
Rogaland fylkeskommune
LOVBESTEMT ULYKKESFORSIKRING
Forsikringen dekker ulykkesskade. Med
ulykkesskade menes skade på kroppen
forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre
fysisk begivenhet (ulykkestilfelle).
Forsikringen gjelder
 på skolen i skoletiden
 på vei til og fra hjem og opplæringssted
 under praktisk yrkesopplæring og
opplæring i arbeidslivet som er ledd i
opplæringen, og på vei mellom hjem og
arbeidsplass
 under transport, skoleturer, idrettsdager,
leirskoler og lignende
 under Operasjon dagsverk og andre
lignende elevaktiviteter, og mellom hjem og
det sted der aktiviteten foregår
Forsikringen dekker
 varig medisinsk invaliditet inntil 10 G
 behandlingsutgifter inntil 1 G
 dødsfall
1G
Behandlingsutgifter (dokumenterte og
nødvendige) erstattes etter en erstatningsmessig ulykkesskade inntil 2 år fra skadedagen. (Ved tannskade til første permanente
behandling, senest 10 år etter utgangen av det
året skaden skjedde.) Egenandel kr 750.

YRKESSKADEFORSIKRING
Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er
utplassert i bedrifter som en del av
opplæringen. Forsikringsdekningen er i
henhold til Lov om yrkesskadeforsikring.

REISEFORSIKRING
Forsikringen gjelder for reiser i regi av skolen
med varighet inntil 5 uker.
Forsikringen dekker:
 Reisegods
kr 20.000
 Sykeutgifter
Ubegrenset
 Hjemtransport
Ubegrenset
 Reiseansvar
kr 6.000.000
 Rettshjelp
kr 20.000
 Avbestilling
kr 30.000
Sikkerhetsforskrifter
Hva sikrede selv må sørge for;
 Forebygge tap/skade av reisegods ved
tilsyn, låsing og under transport.
 Verdigjenstander, elektronisk utstyr og
lignende skal ikke sendes som ekspedert
bagasje.
 Krav til legevurdering ved sykdom/ lidelse
før avreise og på reisen.
 Avbestilling av reise – krav til legevurdering
/ erklæring og rask avbestilling.
Skademelding
Ved skade/sykdom skal sikrede så snart som
mulig melde fra til Gjensidige Forsikring.
Overfall, ran, tyveri og innbrudd skal i tillegg
meldes til politi eller reiseleder / SOS
Alarmsentral.
Hjelp på stedet
Gjensidige Forsikring (dagtid) +47 915 03100
SOS Alarmsentral +45 70 10 50 50
Husk Europeisk helsetrygdkort på reiser i EØS
land utenom Norden. Europeisk helsetrygdkort

Skademelding
Skader meldes skolen. Oppstår det et krav som
følge av skaden skal dette meldes forsikringsselskapet.
Skademeldinger: Meld skade - Offentlig - Gjensidige (www.gjensidige.no )
Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til
forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår.
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