
hvordan melde en skade
Ved en skade er det viktig å kontakte If så raskt som 
mulig.
Ring 67 84 04 70 eller bruk skademelding som du
finner på våre nettsider www.if.no.

Skademelding sendes:
If
Postboks 240
1326 Lysaker

Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder for 
ulykkesforsikringen. Ønsker du å vite nøyaktig hva 
forsikringen dekker, bør du lese vilkårene. Det kan 
barnehagen din hjelpe deg med. Du finner også et 
kort sammendrag på www.if.no eller du kan ringe oss 
på 02400.

Barneulykke
heltid
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Barnehagen dere bruker har valgt å forsikre barna gjennom en ulykkesforsikring 
i If. Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. 
Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Her finner du mer  
informasjon om ulykkesforsikringen.



ulykkesforsikringen gir økonomisk 
trygghet
Ulykkesforsikringen gir økonomisk hjelp til å dekke 
behandlingsutgifter og gir erstatning ved dødsfall og 
varig medisinsk invaliditet.

hva betyr egentlig medisinsk invaliditet?
Ulykkesforsikringen gir barnet økonomisk støtte ved 
varig medisinsk invaliditet. Erstatning gis om barnet 
har fått varig fysisk skade etter en ulykke. Jo større 
skade, jo høyere invaliditetsgrad. Graden av invalidi-
teten avgjøres av lege, og erstatningen beregnes ut 
fra Sosialdepartementets tabell.

forsikringssummer
Ulykkesforsikringen gir familien økonomisk støtte 
hvis barnet blir utsatt for en ulykke.
Barnehagens ulykkesforsikring gir opptil følgende
erstatning:

kr  25 000  til behandling av en skade
kr  500 000  ved varig medisinsk invaliditet
kr  1 G  ved dødsfall

Egenandel ved behandlingsutgifter er kr 1 000.

behandlingsutgifter
Ulykkesforsikringen betaler barnets utgifter til 
behandling etter en ulykkesskade. Følgende utgifter 
dekkes:
– Alle typer skader som må behandles av offentlig 

tannlege eller lege (unntatt skade på tenner på 
grunn av spising).

– Medisiner som blir foreskrevet av lege eller tann-
lege.

– Proteser.
– Behandling hos kiropraktor (når barnet blir hen-

vist av lege).
– Reiseutgifter til og fra behandling som dekkes av 

forsikringen.

 


