Vakuutustiedot, tapaturmavakuutus
Lapsille ja nuorille Göteborgin kaupungissa alkaen 2019-07-01 – 2020-06-30
Kunta on ottanut tapaturmavakuutuksen oppilaille, lapsille, nuorille ja muille ryhmille Göteborgin kaupungin
toimialueella. Vakuutustiedot antavat lyhyehkön kuvauksen vakuutuksen laajuudesta. Vahinkojen korvauksessa
sovelletaan kuitenkin aina täydellisiä vakuutusehtoja.
Tapaturma on ruumiinvamma, jonka vakuutettu on saanut äkillisesti ulkoisesta vaikutuksesta (ulkoinen kehoon
kohdistunut väkivalta). Vakuutus ei koske sairauksia.
Toimenpiteet vamman sattuessa
• Hakeudu Ruotsin vakuutuskassan sopimuksen piiriin kuuluvan lääkärin tai hammaslääkärin luokse.
• Säästä kaikki kuitit
• Taksin käytön tarpeellisuus kouluun ja koulusta tapaturman vuoksi on vahvistettava hoitavan lääkärin
todistuksella kirjallisesti. Todistuksesta on käytävä ilmi, milloin taksi on myönnetty. Ennen kuin taksimatkat
kouluun ja koulusta tilataan, on otettava yhteys Protectoriin vahvistuksen saamiseksi. Lähetä todistus
vahinkoilmoituksen mukana Protectorin kotisivun kautta tai sähköpostitse. Protectorista saadun vahvistuksen
jälkeen taksimatkat voidaan tilata.
• Vamman sattuessa vahinkoilmoitus on lähetettävä Protectoriin ilman aiheetonta viivyttelyä.
Keitä vakuutus koskee
Lapset 0-17 vuotta
Göteborgin kaupungissa kirjoilla olevat lapset.
Muusta kunnasta tulevat lapset kunnallisessa ja
yksityisessä lastenhoidossa sekä kunnallisissa ja
yksityisissä kouluissa Göteborgin kaupungissa.
Turvapaikkaa ja perhesuhteiden perusteella
oleskelulupaa hakevat lapset sekä piilotetut ja
paperittomat lapset Göteborgin kaupungissa.
Lukion oppilaat 18 ikävuodesta alkaen
Lukion oppilaat kunnallisissa tai yksityisissä
lukiokouluissa mukaan lukien oppilaat muista
kunnista
Lukion oppilaat Göteborgin kaupungista, jotka
käyvät lukiota toisessa kunnassa.
Turvapaikkaa ja perhesuhteiden perusteella
oleskelulupaa hakevat lapset sekä piilotetut ja
paperittomat lapset Göteborgin kaupungissa.
Muut vakuutetut
Kunnallisen aikuiskoulutuksen ja
koulutushallinnon erityisen aikuisille tarkoitetun
koulutuksen osanottajat. Osanottajat, jotka
suorittavat kokeita ja tehtäviä sukelluksessa sekä
työpaikalle sijoitettu koulutus, harjoittelu ja
projektityö.
Kunnallisen toiminnan ohjaajat, jotka eivät kuulu
työvammavakuutuslain (LAF) piiriin.
Vakuutuksen osat
Lääketieteellinen invaliditeetti
Taloudellinen invaliditeetti
Lääke-, hammasvamma- ja matkakustannukset
Lisäkustannukset
Apuvälinekorvaus
Lääketieteellinen kuntoutus
Henkilökohtainen omaisuus
Kipu ja särky
Arpikorvaus
Korvaus kuolemantapauksesta
Kriisivakuutus
1
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Milloin vakuutus on voimassa

Kokoaikaisesti
Koko vuorokauden sekä kouluaikana, vapaaaikana että työaikana.

Kokoaikaisesti
Koko vuorokauden sekä kouluaikana, vapaaaikana että työaikana.
Koulunsa päättävien oppilaiden vakuutus on
voimassa syyskuun 1. päivään saakka
kyseisenä vuonna..

Toiminta-aika sekä suoranainen matka tähän
toimintaan ja sieltä pois.

Vakuutussummat
151 hintaperusmäärää2
151 hintaperusmäärää 2
Ilman summan rajoitusta
Tarpeelliset ja kohtuulliset
Tarpeelliset ja kohtuulliset
Tarpeelliset ja kohtuulliset
Enintään 0,25 hintaperusmäärästä 2
Korvaus taulukon mukaan
Korvaus taulukon mukaan
1 hintaperusmäärä 2
Enintään 10 hoitokertaa

Korvaus vähintään 50 % invaliditeetista lasketaan 30 hintaperusmäärästä
Hintaperusmäärä on 46 500 kruunua vuonna 2019

Toiminta-aika/oleskeluaika/kouluaika
Vakuutus koskee varsinaista oleskeluaikaa koulussa,
oppitunneilla ja välitunneilla tai vastaavilla sekä matkaa
kouluun ja koulusta. Vakuutus on voimassa muissa
koulun järjestämissä toiminnoissa, kuten PRAO, APU ja
opintosuunnitelmaan kuuluvat harjoittelujaksot (myös
aikoina, jolloin oppilas muutoin oleskelee työpaikalla
käynnissä olevaan koulutukseen kuuluvana vaiheena),
vapaa-aikatoiminta, urheilu, retket, opintokäynnit,
koulumatkat ja muut rehtorin tai vastaavan järjestämät
ja hyväksymät toiminnat..

hammasproteesin hoidosta. Kustannusten on pitänyt
syntyä viiden vuoden kuluessa tapaturmasta.
Protectorin pitää hyväksyä kustannukset ennen hoidon
aloittamista. Mikäli vamman lopullista hoitoa on
lykättävä, myös siitä maksetaan korvaus, ellei
vakuutettu ole täyttänyt 25 vuotta.

Täysaika
Kouluaika, vapaa-aika sekä lomat.

Lisäkustannukset
Jos tapaturma on vaatinut lääkärin hoitoa, voidaan
maksaa korvausta vakuutetun tarpeellisista ja
välttämättömistä lisäkustannuksista, jotka syntyvät
tapaturmavamman seurauksena akuuttina
parantumisaikana.

Lääkekustannukset
Vakuutus maksaa korvausta vamman paranemiseen
tarvittavista tarpeellisista ja kohtuullisista lääkärihoidon,
lääkkeiden, hoitojen ja apuvälineiden kustannuksista.
Kustannusten on pitänyt ilmetä viiden vuoden kuluessa
tapaturman ajankohdasta.
Korvausta maksetaan myös sairaalahoidosta.
Kustannukset korvataan ainoastaan hoidosta, joka
tapahtuu yleisen sairaanhoitovakuutukseen piiriin
kuuluvissa paikoissa tai joka rahoitetaan muulla tavoin
julkisilla varoilla.
Matkakustannukset
Vakuutus korvaa hoidon yhteydessä syntyneet
matkakustannukset. Korvausta maksetaan myös
matkoista erityisillä kuljetusvälineillä, jotta oppilas
pystyy osallistumaan koulutyöhön, mikäli lääkäri
määrää tämän. Kustannusten on pitänyt syntyä viiden
vuoden kuluessa tapaturmasta. Matkakustannuksia
korvataan enintään laissa yleisestä vakuutuksesta
mainitusta omamaksusta ja Protectorin on hyväksyttävä
se ennakolta.
Hammasvammakustannukset
Vakuutus korvaa tarpeelliset ja kohtuulliset
kustannukset hampaiden tai suussa vahingoittuneen
Yleistä
Sopimusnumero:
Ehdot:
Omavastuu:
Perusmäärä 2019:

Vahingoittuneet vaatteet ja silmälasit
Mikäli tapaturma johtaa siihen, että vakuutettu tarvitsee
lääkärin hoitoa, korvausta maksetaan normaalisti
keholla kannettavasta omaisuudesta.

Lääketieteellinen kuntoutus
Korvausta maksetaan kuntoutuksen yhteydessä
kustannuksista tutkimuksesta ja hoidosta.
Tekniset apuvälineet
Jos tapaturmavamman odotetaan johtavan pysyvään
invaliditeettiin, korvausta maksetaan teknisistä
apuvälineistä.
Korvaus invaliditeetista
Korvausta voidaan maksaa lääketieteellisestä tai
taloudellisesta invaliditeetista. Loppuarvio voidaan
tehdä vasta sitten, kun vamma on parantunut ja lääkäri
on arvioinut tilan vakiintuneen. Korvausta maksetaan
invaliditeettiastetta vastaava osa vakuutussummasta.
Kuolemantapaus
Syystä riippumatta, 0-25 vuotta, jos vakuutettu kuolee
tapaturmavamman vuoksi 3 vuoden kuluessa
tapaturmasta tai vakuutusaikana syystä riippumatta,
vakuutetun kuolinpesälle maksetaan korvaus
hautausavustuksena.

366154-5.1
Kuntien yhteinen tapaturmavakuutus PS210 GBG alkaen 01.07.2018.
Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta.
46 500 kr

Oleskelu Pohjolan ulkopuolella: Vakuutus on voimassa enintään 12 kuukautta oleskeltaessa Pohjolan
ulkopuolella.
Korvausta kustannuksista maksetaan sikäli, kun niitä ei korvata muulta taholta.
Muualta tuleva korvaus:

Tämän vakuutuksen mukaan ei makseta korvausta kustannuksista, jotka joku
muu korvaa erityisen lain tai asetuksen, kansainvälisen sopimuksen, yleisen
työehtosopimuksen tai muun korvausinstituutin toimesta, jota voidaan käyttää
vakuutustapauksessa.

Vahinkoilmoitus

Puh: +46 (0)8-410 637 27
Kotisivu: Vahinkoilmoitus voidaan tehdä suoraan osoitteessa
www.protectorforsakring.se
Sähköpostiosoite: skador@protectorforsakring.se
Vaihtoehtoisesti se lähetetään
Protector Försäkring -vakuutusyhtiölle
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Tarjous parannetusta suojasta
Lapset ovat rakkainta mitä meillä on. Tästä huolimatta auto ja koti on usein
paremmin vakuutettuja kuin lapset. Tarjoamme sinulle mahdollisuutta täydentää
Göteborgin kaupungin tapaturmavakuutusta vakuutuksella, joka korvaa myös
sairauden3 aiheuttaman invaliditeetin.

Sairaus on tavallisin syy invaliditeettiin
Vakuutus, jonka lapsesi saa Göteborgin kaupungin
kautta, koskee vain tapaturmia, mutta tavallisin syy
lasten invaliditeettiin on sairaus. Kyseessä saattavat
esimerkiksi olla aineenvaihduntasairaudet tai
sairaudet aistielimissä.
Vakuutussumma
Perussumma invaliditeetissa on 15 hintaperusmäärää2. Korkein korvaussumma on 30
hintaperusmäärää.
Näin invaliditeettikorvaus lasketaan
•
Lääketieteellinen invaliditeettiaste alle 50
prosenttia
–
korvaus lasketaan
vakuutussummasta
•
Lääketieteellinen invaliditeettiaste 50
prosenttia ja sen yli
–
korvaus lasketaan 2 kertaa
vakuutussummasta
•
50 prosentin pysyvästä työkyvyttömyydestä
maksettava korvaus on 50 prosenttia
vakuutussummasta.
•
75 prosentin pysyvästä työkyvyttömyydestä
maksettava korvaus on 75 prosenttia
vakuutussummasta.
•
Pysyvästä täydellisestä
työkyvyttömyydestä maksettava korvaus
on 100 prosenttia vakuutussummasta.

Hinta
Tämän vakuutuksen hinta on 351 kruunua
vuodessa.
Muut korvaukset, joita voidaan maksaa
•
Lääke- ja matkakustannukset sairauden
yhteydessä
•
Sairaalahoidon ja akuuttihoidon korvaus
•
Kuntoutus ja apuvälineet
•
Kustannusavustus
•
Kuolemantapauskorvaus
Terveysselvitys
Hakiessasi sairausvakuutusta teemme
lääketieteellisen riskiarvion. Lapsellasi jo olevia
sairauksia ja tiettyjä poislaskettuja sairauksia ei voi
vakuuttaa. Useimmissa tapauksissa lapsi voi saada
sairausvakuutuksen, mutta teemme poikkeuksia
sellaisten sairauksien ja vaivojen osalta, jotka ovat
jo olemassa hakiessasi vakuutusta. Tämän vuoksi
haluamme tietää niin paljon lapsesi terveydentilasta.
Täyttäessäsi terveysselvityksen saamme lapsestasi
tietoja, joiden perusteella voimme arvioida millaista
vakuutusta voimme tarjota sinulle.
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Hinta tarkoittaa vakuutusta, joka tehdään 1.7.2019 ja 30.6.2020 välisenä aikana.
Hintaperusmäärä on 46 500 kruunua vuonna 2019
3 Vakuutus voidaan ottaa 18 vuoden ikään saakka.
2

Lisätietoja sekä ilmoitus
Vieraile ystävällisesti kotisivullamme www.protectorforsakring.se/gbgstad
tai soita 08-410 637 00, jotta saat terveysselvityksen
ja ilmoittautumislomakkeen lähetettynä postitse.
.

