Barnförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige, org.nr.
516401-8102

Produkt: If barnförsäkring

Förköpsinformationen och de fullständiga villkoren med efterköpsinformation hittar du på if.se. Vilken omfattning du har valt kommer att stå på ditt
försäkringsbrev.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Barnförsäkringen innehåller skydd vid både sjukdom och olycksfall. Den gäller dygnet runt och lämnar ersättning vid exempelvis medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet, vårdersättning och sjukhusvistelse. Barnförsäkringen kan tecknas för barn mellan 0–18 års
ålder bosatta i Sverige. Barnförsäkringen gäller till årsförfallodagen på eller närmast efter barnets 25-årsdag.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?
Ersättning för sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller följder därav, som fanns eller visat
symtom före försäkringen tecknades.

Medicinsk invaliditet (sjukdom och olycksfall)
Ekonomisk invaliditet (sjukdom och olycksfall)

Ersättning för följder av ett olycksfall som förvärrats beroende på sjukdom, sjuklig förändring eller funktionsnedsättning som du hade när skadan inträffade.

Tandskada, rese- och behandlingskostnader (olycksfall)
Händelseförsäkring (olycksfall)

Ersättning för medicinsk invaliditet om åkomma visat
symtom före sex års ålder och det är sannolikt att åkomman eller anlag till åkomman förelegat vid födseln.

Akutersättning (sjukdom och olycksfall)
Sjukhusvistelse (sjukdom och olycksfall)

Om försäkringen tecknas efter 10 års ålder och försäkringen
har varit gällande i mindre än två år så gäller försäkringen
inte för medicinsk invaliditet för kroniskt smärttillstånd utan
klar organisk orsak eller kroniskt mag-/tarmbesvär utan klar
organisk orsak.

Vård i hemmet (sjukdom och olycksfall)
Vårdersättning (sjukdom och olycksfall)
Periodisk sjukersättning (sjukdom och olycksfall)
Rehabilitering och hjälpmedel (sjukdom och olycksfall)
Ekonomisk första hjälp (sjukdom och olycksfall)

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?

Ärr (sjukdom och olycksfall)
Kris

Sjukdom eller olycksfall orsakat av krig, krigsliknande händelser eller vid vistelse i område dit UD allmänt på grund av säkerhetsläget avråder från att resa omfattas inte av försäkringen.

Fortsatt försäkring utan ny hälsoprövning

Du kan välja mellan fem försäkringsbelopp: 500 000,
1 000 000, 1 500 000, 2 000 000 eller 2 500 000 kr. Val av
försäkringsbelopp påverkar ersättningens storlek vid medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, ärr, händelseförsärking, rese- och behandlingskostnader samt tandskada.
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Försäkringen omfattar inte sådan infektionssjukdom som
av WHO fastställts som pandemi.
Olycksfall vid sportutövande där du får ersättning med mer
än ett prisbasbelopp (ca 45 000 kr) omfattas inte av försäkringen.
För följande sjukdomar och diagnoser eller följder därav så
ersätts högst 19 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet. För dessa diagnoser eller följder därav lämnas inte ersättning för ekonomisk invaliditet, vårdersättning, periodisk
sjukersättning eller rehabilitering och hjälpmedel.
– hemangiom och lymfangiom (D18)*
– blödarsjuka (D66, D67)*
– androgenitala rubbningar (E25.0)*
– medfödda ämnesomsättningssjukdomar (E70 – E90)*
– sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet (G11, G12,
G60, G71, G80, G91)*
– epilepsi (G40)*
– ögonsjukdom (H35, H55)*
– sensorineural hörselnedsättning (H90)*
– medfödda virussjukdomar (P35)*
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Dödsfall (sjukdom och olycksfall)

– andra medfödda infektions- och parasitsjukdomar (P37)*
– missbildning och kromosomavvikelse (Q00 – Q99).*
*) Diagnoskod enligt ICD-10.
Ersättningsmomentet händelseförsäkring gäller inte för fraktur mer än en gång under avtalstiden
Vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag alternativt tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn (styrkt i minst
sex månader) från Försäkringskassan är en förutsättning för
att ersättning för psykiska och neuropsykiatriska diagnoser
(F00-99) ska betalas ut. Ersättning från försäkringen betalas
ut i förhållande till storleken på vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt
barn.
För diagnoser inom F00-F99, psykiska sjukdomar och
syndrom och beteendestörningar samt neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar utbetalas bara ersättning en gång.
Ersättningsmomentet ekonomisk första hjälp gäller inte om
dödsfall inträffat inom 24 h från att diagnos fastställts eller
olyckan inträffat.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen med följande begränsningar. Om du vistas utanför Norden ersätts inte sjukhusvistelse, kostnader för
tandskada eller rese- och behandlingskostnader. Vid tillfällig vistelse utomlands gäller försäkringen i högst ett år. Du måste anmäla till If om
du har för avsikt att vistas utomlands längre tid än 12 månader eller om du utvandrar från Sverige. Om du inte anmäler utlandsvistelsen till
If så upphör försäkringsskyddet att gälla per det datum du flyttar från Sverige. If kan i vissa fall godkänna försäkringsskydd under utlandsvistelsen.

Vilka är mina skyldigheter?
Innan försäkringen börjar gälla ska en hälsodeklaration fyllas i av barnets vårdnadshavare.
Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss om någon av uppgifterna i försäkringsbrevet inte stämmer eller om du planerar att vistas
utomlands i mer än ett år.
Om det inträffar en skada ska det anmälas till If snarast möjligt. Vid skada ska du utan dröjsmål anlita läkare snarast och medverka till behandling. Vid skada ska du medverka till att If får tillgång till läkarintyg och övriga handlingar som är av betydelse för bestämning av rätten till ersättning.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen kan betalas helårs-, halvårs- eller månadsvis med autogiro, e-faktura eller pappersfaktura.
Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar. När försäkringen förnyas ska denna betalas senast när den nya försäkringstiden börjar.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla den dag du själv väljer. Ifs ansvar börjar dock tidigast gälla dagen efter den dag då du ansöker om försäkring (skickar
in ifylld hälsodeklaration). Försäkringen börjar gälla under förutsättning att din hälsodeklaration godkänns och vi kan bevilja försäkringen.
Försäkringen gäller under ett år och förnyas automatiskt, om inte någon av parterna säger upp den. Barnförsäkringen upphör på årsförfallodagen på eller närmast efter din 25-årsdag. Vid detta tillfälle konverteras försäkringen till en sjuk- och olycksfallsförsäkring utan krav på ny hälsoprövning, om inte annat anges på försäkringsbrevet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har en ångerrätt på 14 dagar efter att du mottagit försäkringsbrevet ifall försäkringsavtalet ingåtts på distans. Infaller denna dag på en
helgdag är det nästföljande vardag som gäller.
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Försäkringen kan sägas upp muntligen eller skriftligen närsomhelst under försäkringsperioden.

