Gravidförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial

Produkt: Gravid 3001

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?
Gjensidige Gravid är en olycksfallsförsäkring med en livförsäkring oavsett orsak för barnet.

Ersättningar för den gravida

Gravidförsäkringen finns i två olika paket.

! Komplikationer under förlossningen
! Ärr vid akut kejsarsnitt
! Sjukhusvistelse

Gravid

Ersättning för familjen

Vad ingår i försäkringen?

Gjensidige Gravid är en olycksfallsförsäkring med en livförsäkring oavsett
orsak för barnet. Livförsäkringen gäller
från graviditetsvecka 23 och olycksfallsförsäkringen från förlossningen och fram
till barnets 6-månaders dag. För
mamman gäller olycksfallsförsäkringen
direkt försäkringen tecknas. Försäkringen
omfattar även mammans partner vid
dödsfall p g a olycksfall.

! Krisförsäkring för hela familjen
! Dödsfallsersättning partner

Ersättningar för den gravida och
barnet

" Försäkringen gäller inte för sjukdom
eller olycksfall som inträffat redan
innan försäkringen tecknades.
" Blödarsjukda ICD D66 och D67.
" Ämnesomsättningssjukdomar ICD
E70-E90.
" Neuropsykiatrisk störning t ex ADHD,
Autism ICD F70-F99.
" Sjukdom inom centrala nerv- och
muskelsystemet ICD G11, G12, G60,
G71 och G80.
" Epilepsi ICD G40.
" Ledningshinder eller sensorieneural
hörselnedsättning ICD H90.
" Medfödda missbildningar,
deformiteter och kromosomavvikelse
ICD Q00-Q99.
Undantagen gäller inte för dödsfallsersättningen.
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Medicinsk Invaliditet vid olycksfall
Läkekostnader inkl. hjälpmedel
Tandskadekostnader
Resekostnader
Merkostnader personliga tillhörigheter
Ärr
Dödsfallsersättning

Gravid Plus
Gjensidige Gravid Plus är ett utökat
skydd som för barnet bl a omfattar
medicinsk invaliditet vid sjukdom,
ersättning vid sjukhusvistelse och
ersättning vid vissa medfödda sjukdomar
och gäller från födseln fram till barnets
6-månaders dag. För mamman omfattar
försäkringen bland annat
förlossningskomplikationer, ersättning vid
sjukhusvistelse och livförsäkring.
Gjensidige Gravid ingår i Gjensidige
Gravid Plus.

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?

Ersättningar för barnet
!
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Ärr vid sjukdom
Sjukhusvistelse
Vårdbidrag
Medfödda sjukdomar

#

Om den försäkrade har framkallat
olycksfall uppsåtligen är Gjensidige
fritt från ansvar. Om den försäkrade
genom grov vårdslöshet har framkallat sjukdom eller olycksfall eller

#

förvärrat dess följder kan
ersättningen komma att sättas ned
med vad som är skäligt.
Försäkringen gäller inte för
försäkringsfall eller dess följder av
att den försäkrade varit påverkad
av eller missbrukat alkohol, andra
berusningsmedel eller sömnmedel.

Var gäller försäkringen?
! Försäkringen gäller i hela världen med följande begränsningar:
- Försäkringen gäller inte förlossningsskada eller skada p g a för tidig födsel utanför Norden om
det inte är en oväntat för tidig födsel under normal semesterresa.
- Kostnader för förlossning utanför Sverige ersätts inte.
- Försäkringen gäller inte för skada p g a för tidig födsel utanför Sverige om läkare eller annan
sjukvårdspersonal avrått från resan.
- Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen för medicinsk invaliditet ,ärr, dödsfall och
ersättning vid vissa medfödda sjukdomar (om Gjensidige Gravid Plus tecknats).

Vilka är mina skyldigheter?
•

•

Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss, annars riskerar du att stå helt eller
delvis utan försäkringsskydd eller att vi är fria från ansvar vid skada enligt bestämmelserna i
försäkringsavtalslagen och allmän svensk lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas inte i sådant
fall.
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. Existerande kunder kan betala 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 och upphör efter
förlossning vid omfattning Gravid och 6 månader efter förlossning vid omfattning Gravid Plus.

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.

