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

Produkt: If Gratis Gravidförsäkring och
If Gravidförsäkring

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?
Gratis Gravidförsäkring innehåller ett olycksfallsskydd för den gravida och lämnar ersättning vid dödsfall.
Gravidförsäkring innehåller bland annat ersättning om barnet föds med en i försäkringen uppräknad allvarlig sjukdom, vid sjukhusvistelse och vid vissa graviditets- och förlossningskomplikationer. Försäkringen omfattar barnet, och till viss del den gravida och partner
till den gravida.
Försäkringsbelopp är 500 000 kr.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Gratis Gravidförsäkring:

Ersättning för sjukdom, kroppsfel eller funktionsnedsättning, som fanns eller visat symtom före försäkringen tecknades.

Medicinsk invaliditet den gravida (olycksfall)
Ärr den gravida (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 den gravida
(olycksfall)

Ersättning för bestående skada för sjukdom, kroppsfel eller
psykisk utvecklingsstörning om symtom visat sig före tre års
ålder och det är sannolikt att åkomman eller anlag till åkomman förelegat vid födseln.

Dödsfall den gravida (olycksfall)
Dödsfall barnet (sjukdom och olycksfall)
Kris den gravida/partner

Gravidförsäkring:

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?

Medicinsk invaliditet barnet (sjukdom och olycksfall)
Ärr barnet (sjukdom och olycksfall)
Tandskada, rese- och behandlingskostnader barnet (olycksfall)
Graviditets- och förlossningskomplikationer den gravida
Sjukhusvistelse den gravida (graviditets- och förlossningskomplikationer)
Sjukhusvistelse barnet (sjukdom och olycksfall)
Ekonomisk första hjälp barnet (sjukdom)
Dödsfall den gravida/barnet/partner (sjukdom och olycksfall)
Självriskersättning den gravida/partner
Kris den gravida/partner

Sjukdom eller olycksfall orsakat av krig, krigsliknande
händelser eller vid vistelse i område dit UD allmänt på
grund av säkerhetsläget avråder från att resa ersätts inte.
Försäkringen omfattar inte sådan infektionssjukdom som
av WHO fastställts som pandemi.
Olycksfall som orsakats av att den försäkrade utför eller
medverkar i terrorverksamhet, upplopp, gänguppgörelse,
huliganism eller liknande våldsam aktivitet ersätts inte.
Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen inte för
tandskada, rese- och behandlingskostnader, sjukhusvistelse, kristerapi eller merkostnader.
Momentet sjukhusvistelse gäller inte för förlossningskomplikationer i mer än 20 dagar eller vid vanliga läkarbesök
(även långvariga besök på akutmottagning).

Om du har tecknat Gravidförsäkring så omfattas du också av
skyddet i Gratis Gravidförsäkring.

Försäkringen gäller inte för ärr eller annan utseendemässig förändring som understiger 1000 kronor. Försäkringen gäller inte heller för olycksfall som inom tre år inte
medfört någon mätbar invaliditet.

Försäkringsbelopp är det du maximalt kan få ut i försäkringsersättning och framgår av ditt försäkringsbrev.

Försäkringen ersätter inte ekonomisk första hjälp om
dödsfall inträffar inom 24 timmar efter födseln.

If Skadeförsäkring AB (publ)
Postadress: 10680 Stockholm
Org.nr: 516401-8102

Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Telefon: 0771-655 655
Telefax: 08-541 706 76
1/2

www.if.se
E-post: kundservice@if.se

If 2022/03
40101_5

Försäkringen ersätter inte ekonomisk första hjälp för mer
än en diagnos.

Försäkringen gäller inte för tandskada, rese- och behandlingskostnader med högre belopp än kostnaden för motsvarande behandling i Sverige. Maxbelopp 25 000 kr.
Försäkringen gäller inte för krisbehandling senare än två
år efter skadehändelsen. Ersättning för krisbehandling
lämnas inte om barnet avlider före graviditetsvecka 22+0.
Försäkringens dödsfallsmoment gäller inte om barnets
dödsfall inträffar inom en vecka från försäkringens tecknande.
Ersättning för sjukhusvistelse, graviditets- och förlossningskomplikationer, ekonomisk första hjälp, kris (vid barnets
dödsfall) och dödsfall (barnet) kan lämnas under förutsättning att barnet föds tidigast i graviditetsvecka 22+0.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen med följande begränsningar. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen aldrig kostnader för tandskada, rese- och behandlingskostnader, sjukhusvistelse eller kristerapi. 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 oss 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?
Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss om någon av uppgifterna i försäkringsbrevet inte stämmer.
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?
Ingen betalning krävs vid tecknande av Gratis Gravidförsäkring.
Gravidförsäkringen betalas som en engångspremie och kan betalas via e-faktura eller pappersfaktura. Premien för ny försäkring ska betalas
inom 14 dagar. Försäkringen börjar gälla först när premien är betald.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Ifs ansvar börjar gälla dagen efter den dag du tecknar Gratis Gravidförsäkring.
Ifs ansvar börjar gälla dagen efter den dag du betalar premien för Gravidförsäkringen. För att Gravidförsäkringen ska gälla måste den vara
betald senast dagen innan det finns något tecken på att förlossningen har startat. Ersättning för vissa moment i försäkringen kan lämnas under förutsättning att barnet föds tidigast i graviditetsvecka 22+0.
Både Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring gäller dygnet runt tills barnet fyller sex månader (180 dagar).

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.

