NÅR UHELDET ER UDE...

Er dit barn
ulykkesforsikret?

Børn og forsikring

Hvert 3. barn har ingen ulykkesforsikring
- et dit barn et af dem?
Hvis du som forælder kan sige ja til ovenstående spørgsmål, så skal du
vide, at du ud over ubehaget også kan komme til at stå med regningen
for behandling, hvis dit barn f.eks. falder i skolegården og slår en tand
ud.

Hvorfor har kommunen ingen forsikring?
Kommunerne kan ikke længere tegne børneulykkesforsikringer.
Indenrigs– og Sundhedsministeriet afgjorde nemlig i 2011, at offentlige
børneulykkesforsikringer er ulovlige med den begrundelse at disse forsikringer ikke ”varetog fællesskabets interesser og kunne sidestilles med at
yde økonomisk støtte til enkeltpersoner eller grupper med henblik på at
spare disse for udgifter.”

Jamen, hvad så?
Det kan siges ret enkelt: Det er dit ansvar som forælder at sikre, at dit
barn er dækket i den tid, det opholder sig i skolen eller daginstitutionen
og det er et ansvar, som vi på det kraftigste anbefaler, at du tager på
dig.
Det kan du gøre ved at tegne en ulykkesforsikring hos dit forsikringsselskab. Den dækker barnet i alle døgnets 24 timer.
Ja, en ulykkesforsikring er naturligvis en udgift, men den er god at have,
hvis uheldet er ude - og prøv engang at tænke over følgende:
Du har vel forsikret din bil?
Hvorfor så ikke forsikre dit dyrebareste eje - for dit barn er da mere værd
end bilen, ikke?

Hvornår og hvad dækker en ulykkesforsikring?
En ulykkesforsikring træder typisk til, hvis en elev kommer ud for en
ulykke i forbindelse med undervisningen, hvor ingen kan blive gjort
erstatningsansvarlige.
Med andre ord:
Skolen skal kun betale erstatning, hvis skolen eller en ansat kan bebrejdes den skade, der er sket. Altså kun hvis det er skolens skyld.
Ulykkesforsikringen dækker f.eks.:

Tandskade, der kræver behandling ud over den, der gives hos skoletandlægen. Det kan f.eks. være en tand, der først kan behandles i
en senere alder.

Ulykker, der kræver behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut.

Ulykker, der giver varige men.
Hertil kommer ofte dækning af:

Krisehjælp og psykologbehandling

Behandlingsudgifter

Nedsat erhvervsevne

Hospitalskompensation til familien

Skade som følge af ildebefindende

Mv.

Snak med dit forsikringsselskab i dag
- og få mere at vide om, hvordan du
med en ulykkesforsikring kan passe
på dit barn, hvis uheldet er ude.
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