Barn & Ungdomsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial

Produkt: Barnförsäkring 3006

Detta produktfaktablad ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Produktfaktabladet är inte en fullständig
beskrivning av vad försäkringen täcker och inte täcker och tar inte hänsyn till dina individuella anpassningar.
Det är ditt försäkringsbrev tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Barn & Ungdomsförsäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Kan tecknas för barn
mellan 0-18 år.

Vad ingår i försäkringen?
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Medicinsk invaliditet.
Ekonomisk invaliditet.
Vissa sjukdomar och tillstånd.
Sjukhusvistelse upp till 365 dagar.
Akutvårdsersättning.
Vård hemma efter sjukhusvistelse
under högst 30 dagar.
Vårdnadsbidrag om Försäkringskassan beviljar vårdbidrag.
Studie- eller arbetsoförmåga om
Försäkringskassan beviljar vårdbidrag.
Dödsfallsersättning.
Ärr.
Krisförsäkring.
Läke- och tandskadekostnader.
Resekostnader.
Merkostnader för skadade personliga
tillhörigheter.
Rehabilitering och hjälpmedel.
Premiebefrielse vid förälders dödsfall.
Måbra-stöd. En tjänst som ger dig
professionell vägledning kring frågor
som rör ditt barns utveckling, sociala
och psykiska status och
välbefinnande.

tillstånd:
- Psykiska sjukdomar, syndrom och
beteendestörningar ICD F00-F69.
- Neuropsykiatrisk störning t ex
ADHD, Autism ICD F70-F99.
" För nedanstående sjukdomar, med
ICD-koder * som finns i villkoret, kan
vi lämna ersättning med upp till tio
procent av försäkringsbeloppet för
medicinsk invaliditet under momentet
vissa sjukdomar och tillstånd.
" Psykiska sjukdomar ICD F00-F99.
" Försäkringen lämnar inte ersättning
för Vårdbidrag, Studie- eller
Arbetsoförmåga samt Ekonomisk
Invaliditet vid följande sjukdomar:
- Ämnesomsättningssjukdomar ICD
E70-E90 (t ex cystisk fibros).
- Psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörningar ICD F00-F99.
- Sjukdomar inom centrala nerv- och
muskelsystemet ICD G11, G12, G40,
G60, G71 och G80 (t ex CP-skada och
epilepsi).
- Missbildningar och kromosomavvikelser
ICD Q00-Q99 (t ex missbildningar i inre
organ).
Läs mer om ICD-koder på
socialstyrelsen.se

Vad ingår inte i försäkringen?
Här ger vi några exempel på vad
försäkringen inte omfattar. För mer
information, se försäkringsvillkoren.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
#

" Ni får inte ersättning för olycksfall
som redan har inträffat eller
sjukdomar där symtomen visat sig
innan försäkringen tecknades
" Försäkringen ersätter inte medicinsk
invaliditet vid följande diagnoser eller

#
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Om barnet befinner sig i utlandet mer
än ett år.
Behandling i förebyggande syfte.
Tandskador som har uppkommit till
följd av tuggning eller bitning.

Var gäller försäkringen?
! Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen under högst ett år. Vid vistelse
utanför Norden gäller försäkringen för kvarstående ärr, medicinsk och ekonomisk invaliditet,
ersättning vid vissa sjukdomar samt dödsfall. Om ni ska bo utomlands längre tid än ett år kan
försäkringen gälla i vissa fall, till exempel om barnets förälder är i utlandstjänst hos ett svenskt
företag.

Vilka är mina skyldigheter?
•
•

Lämna alltid korrekta och fullständiga uppgifter i din hälsodeklaration. Annars kan ersättningen
sänkas eller helt utebli i samband med en skada.
Om något händer är det viktigt att du anmäler det till oss så snart du kan. Det finns
preskriptionsregler som bestämmer hur lång tid efter händelsen du kan få ersättning.

När och hur ska jag betala?
När du tecknat en ny försäkring ska du betala den senast 14 dagar från det att vi har skickat
premiekravet till dig. Vid förnyelse av försäkringen har du en månad från aviseringsdagen på
dig att betala premien. Du kan välja att betala din försäkring helårs-, halvårs- eller månadsvis.
Månadsbetalning sker via autogiro. Väljer du att betala via pappersfaktura så tillkommer en
fakturaavgift. Om premien inte betalas i rätt tid säger vi upp försäkringen skriftligen att upphöra
14 dagar därefter. Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Försäkringstiden är
normalt ett år och förnyas genom att du betalar in premien för den nya perioden. Barnet kan ha
kvar försäkringen tills han eller hon fyller 25 år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp din försäkring vid avtalstidens utgång eller om ditt försäkringsbehov har upphört.
Uppsägningen kan ske muntligt eller skriftligt.

