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Det här är en sammanfattning av vad vår barnförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar.
Dessa framgår under rubriken ”Viktiga begränsningar i barnförsäkringen”. Du har rätt att få denna information innan
du köper försäkringen och det är därför viktigt att du läser den tillsammans med offerten för att få en tydlig bild av
försäkringens omfattning. Spara också gärna detta dokument. De fullständiga villkoren hittar du på if.se. Du kan också
beställa dem genom att kontakta vår kundservice. Skador ersätts alltid enligt de fullständiga villkoren.

Alla barn i Sverige har ett försäkringsskydd genom förskola eller skola. Men i många av landets kommuner gäller försäkringen bara för olycksfall, trots att sjukdom är en vanligare orsak till att barn behöver försäkring. Dessutom gäller den
kommunala försäkringen i många fall bara om ett olycksfall inträffar under skoltid eller på väg till och från skolan. Därför
kan samhällets skydd behöva kompletteras. Med vår barnförsäkring får barnet en ekonomisk hjälp som underlättar tillvaron såväl vid en allvarlig sjukdom som vid en allvarlig skada.

NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

ÖVERSIKT – OLIKA OMFATTNINGAR

Försäkringen gäller dygnet runt och från den tid som anges
i försäkringsbrevet.

Medicinsk invaliditet

✓

Ekonomisk invaliditet

✓

Tandskada, rese- och behandlingskostnader

✓

Händelseförsäkring

✓

Försäkringen gäller för de moment som beskrivs i tabellen.
Ekonomisk invaliditet och medfödd sjukdom ersätts endast
om det framgår av försäkringsbrevet.

Akutersättning

✓

medicinsk invaliditet (bestående skada)

Sjukhusvistelse

✓

Vård i hemmet

✓

Vårdersättning, periodisk sjukersättning

✓

Rehabilitering och hjälpmedel

✓

Ekonomisk första hjälp

✓

Medfödd sjukdom

✓

Övergrepp

✓

Kris

✓

Fortsättningsförsäkring

✓

Dödsfall

✓

Försäkringen gäller för det barn som i försäkringsbrevet
anges som försäkrad och som är bosatt och folkbokförd i
Sverige. Ersättning utbetalas till barnet om det fyllt 18 år.
Om barnet inte fyllt 18 år kan ersättning i vissa fall betalas till vårdnadshavaren eller till ett överförmyndarspärrat
konto.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller i Norden. Försäkringen gäller också
vid tillfällig vistelse utanför Norden som varar i högst ett
år. I sådant fall ersätts inte kostnader för tandskada eller
rese- och behandlingskostnader. Vid längre vistelse utanför Norden kan försäkringen i vissa fall fortsätta att gälla.
Kontakta oss för besked.

Om barnet drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall som
leder till medicinsk invaliditet betalar vi invaliditetsersättning. Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen.
Nedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare efter
ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.
Den ersättning barnet får är så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditeten. Om den
medicinska invaliditetsgraden är minst 20 % betalar vi förhöjd ersättning. Har du valt ett försäkringsbelopp på 1 000
000 kr och den medicinska invaliditeten fastställs till 40 %
får du 1 000 000 kr. Du kan välja mellan fyra försäkringsbelopp: 500 000, 1 000 000, 1 500 000 och 2 000 000 kr.
ärr

För ärr betalas ersättning enligt en faställld tabell. Hur
mycket ersättning som betalas beror på ärrets omfattning,
din ålder och vilket försäkringsbelopp du har valt.
ekonomisk invaliditet (förlorad arbetsförmåga)

Om barnet skadar sig så illa eller blir så svårt sjukt att det
förlorar sin framtida arbetsförmåga med minst 50 % är
det fråga om ekonomisk invaliditet. En förutsättning är att
sjukdomen eller olycksfallet också har medfört medicinsk
invaliditet. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut
när alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering
utretts. Du kan välja mellan tre försäkringsbelopp: 500 000 kr,
1 000 000 kr och 1 500 000 kr.
tandskada, rese- och behandlingskostnader

Om barnet råkar ut för ett olycksfall ersätter vi kostnader
för läkar- och tandläkarbesök samt resor som orsakats av
olycksfallet.
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VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR?

VAD ÄR FÖRSÄKRAT?

händelseförsäkring

fortsättningsförsäkring

Vi betalar ett engångsbelopp om barnet genom olycksfall
drabbas av allvarlig fraktur, hälseneruptur eller brännskada
minst 2:a graden. Ersättningen är 0,5 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.

När försäkringen upphör på årsförfallodagen på eller närmast efter barnets 25-årsdag har barnet rätt att teckna vår
sjuk- och olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning, om inget
annat framgår av försäkringsbrevet.

sjukhusvistelse

dödsfall

Om barnet behöver vård på sjukhus betalar vi 600 kr per
dag i upp till 365 dagar.

Vid dödsfall ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 50 000 kr.

vård i hemmet

Om barnet efter sjukhusvistelse är i behov av fortsatt vård
i hemmet under minst 10 dagar betalar försäkringen 600
kr per dag under högst 30 dagar. Rätt till ersättning upphör
efter 16 års ålder.
vårdersättning, periodisk sjukersättning

Om barnet blir sjukt länge eller får något funktionshinder kan familjen via Försäkringskassan få vårdbidrag eller
tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn.
Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till
vårdbidraget. Försäkringen betalar upp till 320 kr per dag
beroende på hur stort vårdbidrag som beviljats. Från 18
års ålder kan periodisk sjukersättning lämnas om sjukdom
eller olycksfall medför att arbetsoförmågan blir nedsatt med
minst 50 % under 90 dagar i följd. I så fall lämnas ersättning fr.o.m. 91:a dagen.
rehabilitering och hjälpmedel

Om barnet efter sjukdom eller olycksfall blir så svårt handikappat att det behöver hjälp med medicinska och praktiska
åtgärder kan försäkringen betala kostnaderna för dessa. Det
kan avse handikappanpassning av bil och bostad, kvalsterskydd, rehabiliteringsbehandling och hjälpmedel för att förbättra funktionsförmågan. Högsta ersättning är 225 000 kr.
ekonomisk första hjälp

Om ditt barn drabbas av en allvarlig sjukdom får du
en engångssumma som du kan använda som du vill.
Ersättningsbeloppet är 150 000 kr och betalas ut till vårdnadshavarna så snart en diagnos är fastställd och säkerställd av läkare. De diagnoser som ersätts är bland annat
specifika former av malign tumör, benign hjärntumör, diabetes typ 1, multipel skleros, allvarliga hjärnskador, barnreumatism njursvikt och amputation. Även vissa psykiska
sjukdomar och syndrom (F00-F69) såsom bl.a. ångest,
personlighetsstörning och ätstörningar omfattas. Diagnosen
ska vara fastställd av specialist eller av BUP. Ersättning
betalas i förhållande till vårdbidragets storlek. Fr.o.m. 18 års
ålder inträder rätt till ersättning då arbetsoförmågan varit
minst 50 % och utan avbrott i 180 dagar. För diagnoser
inom F00-F69, psykiska sjukdomar och syndrom, utbetalas
bara ersättning en gång under försäkringstiden.
medfödd sjukdom

Om barnet har en medfödd sjukdom betalar vi en engångssumma. De medfödda sjukdomar som omfattas är bland
annat blödarsjuka, neuropsykiatrisk störning (ADHD,
Aspergers syndrom och autism m.fl.), missbildningar och
kromosomavvikelser. Ersättningsbeloppet är beroende
av hur stort vårdbidrag Försäkringskassan beviljat och är
maximalt 100 000 kr.
övergrepp

Om barnet utsätts för våldtäkt eller sexuellt övergrepp ger
försäkringen ersättning med ett engångsbelopp. Ersättning
lämnas också om barnet utsätts för misshandel av närstående. Ersättningsbeloppet är 10 000 kr.
kris

Vi ersätter kostnad för kristerapi om barnet inom ett år
drabbas av krisreaktion p.g.a. nära anhörigs död, ersättningsbar olycka eller sjukdom, överfall, misshandel, hot,
rån, våldtäkt eller mobbning. Ersättning lämnas för högst
10 behandlingstillfällen per skadehändelse.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I BARNFÖRSÄKRINGEN
I försäkringen finns olika begränsningar. Det finns t.ex.
villkor som innebär att försäkringen inte gäller i vissa situationer och det finns villkor om s.k. säkerhetsföreskrifter –
d.v.s. anvisningar som talar om hur du ska bete dig för att
minska risken för skada. Om säkerhetsföreskrifter inte följs
kan ersättningen vid skada minskas med ett särskilt avdrag.
Du kan läsa mer om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller
för respektive skadehändelse genom att läsa de fullständiga
försäkringsvillkoren på if.se. Här nedan finner du några av
de viktigaste av dessa olika former av begränsningar i försäkringen.
ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR:

•F
 örsäkringen börjar gälla tidigast dagen efter att du sänt
oss en komplett ifylld hälsodeklaration. Därför är det viktigt att du tar dig tid att fylla i den noggrant och skickar
tillbaka den till oss så fort som möjligt.
•F
 örsäkringen gäller inte för sjukdomar och kroppsfel som
funnits sedan födseln, eller som fanns eller visat symtom
innan försäkringen köptes.
•F
 örsäkringen gäller inte vid krig eller krigsliknande händelser eller vid deltagande i brottslig handling eller våldsamma aktiviteter.
•F
 örsäkringen gäller inte heller vid olycksfall som direkt
eller indirekt orsakats av atomkärnprocess.
•F
 örsäkringen gäller inte för olycksfall vid sportutövande
om den försäkrade fått högre ersättning än ett prisbasbelopp (ca 45 000 kr) per år.
SPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR:
begränsning vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet

•F
 örsäkringen gäller inte för vissa diagnoser, t ex dyslexi,
akalkuli, ADHD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes
syndrom och autismliknande tillstånd. Vissa av dessa kan
dock ersättas som medfödd sjukdom.
•U
 ndantag gäller också för utbrändhet, depressiva tillstånd, psykomotorisk utvecklingsförsening och generell
utvecklingsstörning.
•O
 m försäkringen köps efter tio års ålder gäller försäkringen inte för t.ex. anorexia och bulimi under de första
två åren efter att försäkringen köptes.
begränsning vid tandskada, rese- och behandlingskostnader vid
utlandsvistelse

Försäkringen gäller inte för tandskador samt rese- och
behandlingskostnader med högre belopp än kostnaden för
motsvarande behandling i Sverige.
begränsning för händelseförsäkring

Försäkringen gäller inte för fraktur mer än en gång under
avtalstiden.
begränsning vid akutersättning

Försäkringen gäller inte för i förväg planerad sjukhusvistelse.
begränsning vid sjukhusvistelse

Försäkringen gäller inte för vanligt sjukhusbesök i så kallad
öppenvård.

begränsning vid vård i hemmet

Försäkringen gäller inte om du får vårdbidrag från
Försäkringskassan för vård i hemmet.
begränsning vid vårdersättning, periodisk sjukersättning

•F
 örsäkringen gäller inte för vårdersättning om
”Vårdbidrag” eller ”Tillfällig föräldrapenning vid vård av
allvarligt sjukt barn” upphör.
•F
 örsäkringen gäller inte för de sjukdomar och olycksfall
som undantas för medicinsk och ekonomisk invaliditet.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett
samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella
missförstånd kan klaras upp.
IFS KUNDOMBUDSMAN

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom 6 månader från
Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan
kostnad prövar de flesta klagomål.
IFS KUNDPANEL

begränsning vid rehabilitering och hjälpmedel

•F
 örsäkringen gäller inte för kostnader som inte är medicinskt motiverade och styrkta av läkarintyg. Kostnaderna
ska också i förväg godkännas av oss.

Om du inte håller med Kundombudsmannen kan du i vissa
fall gå vidare till vår Kundpanel, där ett antal ”vanliga kunder” sitter med och bedömer hur skadeärendet bör avgöras.

•F
 örsäkringen gäller inte för mögel och fukt, centraldammsugare, luftrenare och luftfuktare, datorer, programvaror och utrustning till datorer.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

begränsning vid ekonomisk första hjälp

PERSONFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Du kan också vända dig till ARNs särskilda avdelning för
försäkringsfrågor.

•F
 örsäkringen gäller inte för dödsfall som inträffar inom
24 timmar efter att diagnosen fastställts eller olyckan
inträffat.

Du kan även vända dig till Personförsäkringsnämnden som
är en branschgemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.

•F
 örsäkringen gäller inte för sjukdom eller allvarlig hjärnskada och följder av detta om vi tidigare lämnat sådan
ersättning.

DOMSTOL

begränsning vid medfödd sjukdom

RÅD OCH HJÄLP VID KLAGOMÅL

Försäkringen gäller endast för sjukdomstillstånd som före
19 års ålder medför vårdbidrag från Försäkringskassan.
begränsning vid övergrepp

Försäkringen gäller inte för övergrepp mer än en gång
under avtalstiden.

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.
För råd och hjälp vid klagomål kan du kontakta
Konsumentverkets upplysningstjänst på hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller till
Konsumenternas Försäkringsbyrå på konsumenternas.se.

begränsning vid kris

• Försäkringen gäller inte för behandling utanför Sverige.
•F
 örsäkringen gäller inte för behandling senare än ett år
efter skadehändelsen.

VÅR BARNFÖRSÄKRING BEHÅLLER SITT VÄRDE
För att försäkringen alltid ska vara värd lika mycket, räknas
försäkringsbeloppet upp varje år. Om du köper en försäkring med ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr i år ska försäkringen lämna ersättning med motsvarande värde även
om 10 år.

ENKELT ATT BETALA
Du väljer själv det betalningssätt och det intervall som passar dig bäst; helår, halvår eller månadsvis.
Vid val av betalning med pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 25 kr per faktura. Ingen fakturaavgift tillkommer när du betalar med e-faktura till din internetbank eller
via Autogiro.

NÄR DU KÖPT FÖRSÄKRINGEN
Så fort köpet är klart skickar vi försäkringsbrevet och övriga
handlingar till dig. Tänk på att du måste kontrollera att
uppgifterna i försäkringsbrevet är rätt. Försäkringen gäller
för 1 år i taget men förnyas automatiskt och i god tid.

Råd och hjälp vid köp
Är det något skydd som är särskilt viktigt för dig eller vill du veta mer om vår barnförsäkring? Då är du välkommen att
ringa oss på 0771-655 655. För ytterligare råd och hjälp kan du också vända dig till Konsumentverkets upplysningstjänst
på hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller Konsumenternas Försäkringsbyrå på konsumenternas.
se. Du kan även läsa mer, beräkna pris och köpa försäkringen direkt på if.se.

