
Vad ingår i försäkringen?

Barnförsäkring

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag:  Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark,    Produkt: Barnförsäkring
 516403-8662, registrerade i Sverige       

Grundskydd 
Medicinsk invaliditet
Ärrersättning
Ekonomisk invaliditet
Direkthjälp med 10 % av försäkringsbeloppet vid vissa 
sjukdomar eller tillstånd
Dödsfall 50 000 kr
Tandskada vid olycksfall
Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall 
50 000 kr
Engångskostnader och rehabilitering högst 100 000 kr
Sjukhusvistelse dygn 2-30: 150 kr/dygn, dygn 31 -180: 
200kr/dygn
Kläder, glasögon mm högst 10 000 kr

Medium
Utöver vad som ingår i Grundskyddet ingår även 
följande i Medium:
Tilläggsersättning vid medicinsk invaliditet upp till 200 
% av försäkringsbeloppet
Tilläggsersättning vid ekonomisk invaliditet ger dubbel 
ersättning
Ett högre belopp vid engångskostnader och 
rehabilitering  - högst 220 000 kr
Ett högre belopp vid sjukhusvistelse dygn 1–365: 
475 kr/dygn
Vård i hemmet 475 kr/dygn
Akut sjukvård över natt 600 kr
Vårdersättning 96 000 kr
Sjukersättning 96 000 kr
Premiebefrielse
Krishjälp upp till 10 tillfällen

Large
Utöver vad som ingår i grundskyddet och Medium 
ingår även följande i Large:
Ett högre belopp vid sjukhusvistelse dygn 1–365: 
550 kr/dygn
Ett högre belopp vid vård i hemmet 550 kr/dygn
Ett högre belopp vid direkthjälp med 12% av 
försäkringsbeloppet vid vissa sjukdomar eller tillstånd
Ett högre belopp vid vårdersättning 110 000 kr
Ett högre belopp vid sjukersättning 110 000 kr
Medicinsk invaliditet för vissa av de sjukdomar som är 
undantagna i Grundskydd och Medium upp till 19 %
Engångsersättning vid vissa sjukdomar

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som t.ex. förköpsinformation, 
fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en individuell personförsäkring, konsumentförsäkring som gäller för det försäkrade barnet. 
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Nedan beskriver vi några exempel på begränsningar 
i din försäkring, se det fullständiga villkoret för mer 
information.

Försäkringen gäller inte vid vistelse i område med krig 
eller krigsliknande politiska oroligheter.
Försäkringen gäller inte för sjukdomar som WHO 
klassar som pandemi.
Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit 
genom deltagande i professionell sport/idrott.
Försäkringsmomenten sjukhusvistelse, fortsatt vård i 
hemmet, vårdersättning, sjukersättning och dödsfall 
ersätts inte när försäkringen inte är i kraft.
Försäkringen ersätter inte skador till följd av 
behandling i förebyggande syfte, skönhetsbefrämjande 
behandlingar och inte heller följderna av sådana 
behandlingar.
Försäkringen ersätter inte skada till följd av infertilitet, 
havandeskap, abort eller förlossning.
Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit 
genom användning av medicinska preparat mm. som 
inte föranletts av olycksfallsskada eller sjukdom som 
omfattas av denna försäkring.

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?
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Vad ingår inte i försäkringen?

Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte 
omfattas av din försäkring, se det fullständiga villkoret 
för mer information: 

Försäkringen gäller inte för vissa, i villkoret, 
uppräknade sjukdomar (t ex ADHD, Autism). För Large 
kan viss ersättning komma att utbetalas. 
Försäkringen ersätter inte följder av olycksfallsskada 
som inträffat före försäkringens begynnelsedag eller 
för sjukdomar som visat symtom innan försäkringen 
började gälla.
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När och hur ska jag betala?

Du kan betala via faktura hel- eller halvårsvis eller månadsvis via autogiro. Första premien ska betalas inom 14 
dagar efter den dag vi avsänt premieavin till dig.

 

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall och sjukdomar som inträffar under försäkringstiden. 
Barnförsäkringen börjar tidigast gälla dagen efter den dag försäkringstagaren ansökte om försäkringen eller antog 
Moderna Försäkringars anbud genom att betala premie för barnförsäkringen. Observera: Sjukdelen i försäkringen blir 
gällande tidigast dagen efter den dag barnet skrivits ut från BB/neonatal/hemsjukvård i samband med förlossningen 
eller om barnet är fött utanför Sverige, genomgått en hälsokontroll av läkare i Sverige.

Vid Medium och Large måste alltid hälsotillståndet godkännas av Moderna Försäkringar och utökningen av 
försäkringen blir gällande tidigast dagen efter den dag hälsodeklaration avsändes till Moderna Försäkringar. 

Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Försäkringen förnyas automatiskt för ytterligare 
ett år, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna. Försäkringen kan inte förnyas efter det att den 
försäkrade fyllt 30 år. 

Hur säger jag upp avtalet?

Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att kontakta oss på Moderna Försäkringar.

Vilka är mina skyldigheter?

 – Betala premien i tid.
 – Lämna riktiga och fullständiga uppgifter.
 – Om du drabbas av skada är det viktigt att du utan dröjsmål anlitar läkare och under sjuktiden står under fortlöpande 
läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Norden samt i högst 24 månader i resten av världen. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte 
kostnader för tandskada, kläder och glasögon mm. och inte heller rese- och behandlingskostnader. 


