
 

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring 

För barn och ungdom i Göteborgs Stad, fr o m 2018-07-01 – 2019-06-30 
 

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Göteborgs 

Stads verksamhetsområde. Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. 

Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. 

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre 

händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom. 

Åtgärder vid skada   
• Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan  
• Spara alla kvitton  
• Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av 
intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector 
kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. 
Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras. 
• Vid skada måste skadeanmälan skickas till Protector utan otillbörligt dröjsmål. 

Vem försäkringen gäller för När försäkringen gäller 

Barn 0-17 år 

- Barn folkbokförda i Göteborgs stad. 
- Barn från annan kommun inom kommunal 

och enskild barnomsorg samt kommunal och 
fristående skola i Göteborgs Stad. 

- Asyl- och anknytningssökande barn samt 
gömda och papperslösa barn i 
Göteborgs Stad. 

 
 
 
Heltid 
Hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid 

Gymnasieelever fr o m 18 år 

- Gymnasieelever i kommunal eller fristående 
gymnasieskola inklusive elever från annan 
kommun 

- Gymnasieelever från Göteborgs Stad med 
skolgång i gymnasier i annan kommun 

- Asyl- och anknytningssökande barn samt 
gömda och papperslösa barn i Göteborgs 
Stad. 

 
Heltid 
Hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid. 
För elever som slutför sin utbildning gäller 
försäkringen fram till 1 september respektive år. 

Övriga försäkrade 

- Deltagare i av Utbildningsförvaltningen 
anordnad vuxenutbildning: sfi, 
grundläggande- och gymnasial nivå, Särvux, 
yrkeshögskolan samt prövning och 
uppdragsutbildning, inklusive studerande i 
arbetsplatsförlagd utbildning, praktik och 
projektarbete. 

- Ledare i kommunal verksamhet som inte 
omfattas av LAF. 

 
 
 
 
Verksamhetstid, samt under direkt färd till och från 
denna verksamhet 
 

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp 

Medicinsk invaliditet 151 prisbasbelopp2 

Förvärvsmässig invaliditet 151 prisbasbelopp2 

Läke-, tandskade- och resekostnader Utan beloppsbegränsning 

Merkostnader Nödvändiga och skäliga 

Hjälpmedelsersättning Nödvändiga och skäliga 

Medicinsk rehabilitering Nödvändiga och skäliga 

Personliga tillhörigheter Upp till 0,25 prisbasbelopp2 

Sveda och värk Ersättning enligt tabell 

Ärrersättning Ersättning enligt tabell 

Dödsfallsersättning 1 prisbasbelopp2 

Krisförsäkring Upp till 10 behandlingar 
 

1 Vid invaliditet om minst 50 % beräknas ersättningen på 30 prisbasbelopp2 

2 Prisbasbeloppet är 45 500 kronor 2018 



 

Verksamhetstid/vistelsetid/skoltid 
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i 
skolan, lektion och rast eller motsvarande samt 
resa till och från. Försäkringen gäller i andra 

aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APU 
och praktikperioder som ingår i läroplanen (även 
under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som 
ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, 
idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor 
och övriga aktiviteter anordnade och godkända av 
rektor eller motsvarande. 
 
Heltid  
Skoltid, fritid samt ferier. 
 
Läkekostnader  
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och 
skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, 
behandling, och hjälpmedel för att läka skadan. 
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från 
skadetillfället.  
Ersättning lämnas även för sjukhusvård. 
Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också 
ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt 
finansieras av offentliga medel. 
 
Resekostnader  
Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i 
samband med vård och behandling. Ersättning 
lämnas även för resor med särskilt transportmedel 
för att kunna delta i skolarbete om läkare 
föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit 
inom fem år från skadetillfället. Resekostnader 
ersätts med högst den egenavgift för sjukresor 
som anges i lagen om allmän försäkring, och skall 
på förhand godkännas av Protector. 
 
Tandskadekostnader 
Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och 
skäliga kostnader för behandling av tand eller 
tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna 
ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.  

Kostnaderna måste vara godkända av Protector 
innan behandlingen påbörjas. Måste 
slutbehandlingen av skadan uppskjutas kan även 
den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år. 

 
Skadade kläder och glasögon  
Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade 
måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för 
kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på 
kroppen. 
 
Merkostnader  
Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan 
ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga 
och oundvikliga merkostnader  
som till följd av olycksfallsskadan uppstått under 
den akuta läkningstiden. 
 
Medicinsk rehabilitering  
Ersättning lämnas för kostnader i samband med 
rehabilitering i form av undersökning, behandling 
och vård. 
 
Tekniska hjälpmedel 
Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig 
invaliditet lämnas ersättning för tekniska 
hjälpmedel. 
 
Ersättning vid invaliditet  
Ersättning kan lämnas för medicinsk eller 
förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan 
göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt 
att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med 
så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar 
invaliditetsgrad. 
 
Dödsfall  
Oavsett orsak, 0-25 år. Om den försäkrade avlider 
pga. olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet 
eller under försäkringstiden oavsett orsak lämnas 
ersättning som begravningshjälp till den 
försäkrades dödsbo. 

 
 
 

 
 

 
Allmänt 
 
Avtalsnummer:  366154-4.1 

Villkor:  Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner PS210 GBG från 01.07.2018. 
Självrisk:  Försäkringen gäller utan självrisk. 
Basbelopp 2018: 45 500 kr 
 
Vistelse utanför Norden: Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. 

Ersättningen lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat håll. 
 
Ersättning från annan:  Ersättning utges inte enligt denna försäkring för kostnader som ersätts av 

annan enligt särskild lag eller författning, internationell konvention, 
kollektivavtal eller annat ersättningsinstitut, som kan tas i anspråk för 
försäkringsfallet.  

 
Skadeanmälan Tel: +46 (0)8-410 637 27 

Hemsida: Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se  
E-mail: skador@protectorforsakring.se 
 
Alternativt skickas till 
Protector Försäkring 
Västra Trädgårdsgatan 15 
111 53 Stockholm 

  

http://www.protectorforsakring.se/
mailto:skador@protectorforsakring.se


 Erbjudande om ett ännu bättre skydd 
Barnen är det käraste vi har. Trots detta är ofta bilen och hemmet bättre försäkrade än 

barnen. Vi erbjuder dig att komplettera Göteborgs Stads olycksfallsförsäkring med en  

försäkring som även ersätter invaliditet orsakad av sjukdom3. 

 

 

 

 

 

 

Sjukdom vanligaste orsaken till invaliditet 
Försäkringen ditt barn får genom Göteborgs Stad 

gäller bara vid olycksfall men vanligaste orsaken till 

invaliditet hos barn är sjukdom. Det kan till 

exempel handla om ämnesomsättningssjukdomar 

eller sjukdomar i sinnesorgan. 

Försäkringsbelopp 
Grundbelopp vid invaliditet är 15 prisbasbelopp2. 

Högsta ersättningsbelopp är 30 prisbasbelopp. 

Så här beräknas ersättningen vid invaliditet 
 Medicinsk invaliditetsgrad understigande 

50 procent 

– ersättning beräknas på 

försäkringsbeloppet 

 Medicinsk invaliditetsgrad 50 procent och 

däröver 

– ersättning beräknas på 2 gånger 

försäkringsbeloppet 

 Vid 50 procents bestående 

arbetsoförmåga lämnas ersättning med 50 

procent av  försäkringsbeloppet. 

 Vid 75 procents bestående 

arbetsoförmåga lämnas ersättning med 75 

procent av försäkringsbeloppet. 

 Vid hel bestående arbetsoförmåga lämnas 

ersättning med 100 procent av 

försäkringsbeloppet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris 
Priset på denna försäkring är 351 kronor per år. 

Andra ersättningar som kan lämnas 
 Läke- och resekostnader vid sjukdom 

 Sjukhusvistelse och akutvårdsersättning 

 Rehabilitering och hjälpmedel 

 Kostnadsbidrag 

 Dödsfallsersättning 

Hälsodeklaration 
När du ansöker om sjukförsäkringen gör vi en 

medicinsk riskbedömning. Sjukdomar som ditt barn 

redan har och vissa undantagna sjukdomar går inte 

att försäkra sig mot. I de flesta fall kan barnet få en 

sjukförsäkring men vi gör undantag för de 

sjukdomar och besvär som redan finns när du 

ansöker om försäkringen. Det är därför vi behöver 

veta så mycket om ditt barns hälsa. När du fyller i 

hälsodeklarationen får vi kunskap om ditt barn som 

gör att vi kan bedöma vilken försäkring vi kan  

erbjuda dig. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Priset avser en försäkring som tecknas mellan 2018-07-01 och 2019-06-30 
2 Prisbasbeloppet är 45 500 kronor 2018 
3 Försäkringen kan tecknas till och med 18 års ålder 

 

 

För mer information samt anmälan 
Vänligen besök vår hemsida www.protectorforsakring.se/gbgstad 

eller ring 08-410 637 00 för att få hälsodeklaration  
och anmälningsblankett skickad per post. 

http://www.protectorforsakring.se/gbgstad

