PM och komplement till Försäkringsbesked - Kollektiv olycksfallsförsäkring
NY FÖRSÄKRINGSGIVARE OLYCKSFALL fr.o.m 2013-01-01
Försäkringsbolag:
Folksam
Telefonnummer:
0771 960960 (skadeanmälan)
Försäkringsnummer: Hallsbergs Kommun
Observera att Folksam endast ansvarar för skador som uppkommit efter 2013-01-01
Skador som inträffade före 2013-01-01. skall regleras av tidigare försäkringsgivare
Chartris Europe AB, (08-506 920 80 skadeanmälan)även om dom upptäcks efter
2013.01.01.
Försäkringsmäklare:

Johan Ståhle, Söderberg & Partners
tfn. 019-16 16 65

Kommunens försäkring är ett komplement till privat försäkring och ersätter t.ex.
inte invaliditet p g a sjukdom, då detta inte betraktas som ett olycksfall.
Försäkringen gäller som heltid , dvs omfattar både skoltid och fritid för
barn, elever, ungdomar inom Hallsbergs kommuns verksamhetsområde.
De är alltså försäkrade året om, årets alla dagar.
♦ Föräldrar kontaktar, anmäler och ansvarar för rapportering till försäkringsbolaget.
Kommunen och vår försäkringsmäklare kan bara bistå.
♦ Anmäl också alltid till egen privat försäkring om sådan finns, oavsett antal.
Ersättning för kostnader kan man bara få en gång mot uppvisande av
originalkvitton, men om det blir aktuellt med invaliditetsersättning kan den betalas
ut av flera försäkringsbolag, dvs. ingen samordning sker här.
♦ Spara alltid kvitton för läkarbesök, resor mm.
♦ Ersättning för sveda och värk ingår ej
♦ Försäkringen gäller inte vid sjukdom.
♦ Ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid läkarbesök med barn mm ingår ej.
♦ Taxiresor eller liknande till och från skolan måste vara prövade och godkända av
försäkringsbolaget innan de påbörjas. Läkarintyg krävs, som kan faxas till
försäkringsbolaget för godkännande.
För att få skolskjuts/taxi
♦ Försäkringsbolaget måste ha skadeanmälan och läkarintyg för skolskjuts där det står
hur lång tid det gäller.
♦ Försäkringsbolaget godkänner och tar kontakt med lämpligt taxi/bussbolag.
♦ Försäkringsbolaget tar sedan kontakt med föräldrarna och meddelar beslut.
Beställ inga resor på egen hand innan detta är klart.
♦ Föräldrarna får sedan ta kontakt med taxi/bussbolaget och meddela vilka tider som
gäller olika dagar.
♦ Betalning av skjuts görs upp mellan försäkringsbolag och taxi/bussbolag – föräldrar
behöver inte bry sig om detta.
Leif Ekblom BUN

