Gravidförsäkring
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTER
Företag: If Skadeforsäkring AB (publ.) Sverige,
org. nr. 516401-8102

Produkt: Gratis Gravidförsäkring och
Gravidförsäkring

Företa
51640

Förköpsinformationen och de fullständiga villkoren 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
bl.a. ersättning om barnet föds med en allvarlig sjukdom, vid sjukhusvistelse och förlossningskomplikationer. Försäkringen omfattar
barnet, den gravida och till viss del partner till den gravida.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Gratis Gravidförsäkring:
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter olycksfall
(gravid)

Ersättning för sjukdom, kroppsfel eller funktionsnedsättning, som fanns eller visat symptom före försäkringen tecknande.
Ersättning för följder av ett olycksfall som förvärrats
beroende på sjukdom, sjuklig förändring eller handikapp som du hade när skadan inträffade.

Tandskada (gravid)
Rese- och behandlingskostnader (gravid)
Kris (gravid/partner)
Dödsfall (barn/ gravid)

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?

Gravidförsäkring:
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter olycksfall
(barn)
Bestående skada (medicinsk invaliditet) efter sjukdom
(barn)
Tandskada (barn)

Olycksfall orsakat av krig, krigsliknande händelser eller
vid vistelse i område dit UD allmänt på grund av säkerhetsläget avråder från att resa ersätts inte.
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 samt merkostnader.

Rese- och behandlingskostnader (barn)
Sjukhusvistelse (barn/gravid)
Förlossningskomplikationer (gravid)

Momentet sjukhusvistelse gäller inte för förlossningskomplikationer i mer än 20 dagar eller vid vanliga läkarbesök (även långvariga besök på akutmottagning).

Ekonomisk första hjälp (barn)
Självriskersättning (gravid/partner)

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

Kris (gravid/partner)
Dödsfall (barn/gravid/partner)

Försäkringen gäller inte för tandskada, rese- och behandlingskostnader med högre belopp än kostnaden
för motsvarande behandling i Sverige. Maxbelopp
25 000 kr.
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Försäkringen gäller inte för krisbehandling senare än ett
år efter skadehändelsen. Ersättning för krisbehandling
lämnas inte om barnet avlider före graviditetsvecka 22.

Försäkringens dödsfallsmoment gäller inte om barnet
avlider före graviditetsvecka 22 och inte heller om barnets dödsfall inträffar inom en vecka från försäkringens
tecknande.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i hela världen med vissa begränsningar. Vid tillfällig vistelse utanför Norden gäller försäkringen i högst
ett år. Kontakta oss om du planerar att vistas utomlands längre än ett år, i vissa fall kan försäkringen fortsätta att gälla. Vid
vistelse utanför Norden gäller försäkringen aldrig kostnader för tandskada, rese- och behandlingskostnader, sjukhusvistelse
eller kristerapi.

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, pappersfaktura eller Swish. Premien för ny
försäkring ska betalas inom 14 dagar. Försäkringen börjar gälla först när premien är betald.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Gratis Gravidförsäkring börjar gälla dagen efter du ansöker om försäkring.
Gravidförsäkringen börjar gälla dagen efter du betalat försäkringen, dock tidigast från och med graviditetsvecka 22 (22+0)
Både Gratis Gravidförsäkring och Gravidförsäkring gäller tills barnet fyller sex månader.

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 närsomhelst under försäkringsperioden.

