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Barnförsäkring
Hur skulle din ekonomi påverkas om ditt barn skadar sig och behöver ligga en längre
tid på sjukhus? Eller om ni blir tvungna att resa till en annan stad ofta för att få vård?
När ett barn skadar sig eller blir sjukt är ekonomin det sista man vill tänka på. Med en
barnförsäkring kan du koncentrera dig på att vara där för ditt barn.
Fördelar

Gäller dygnet runt.
Gäller för både olycksfall och sjukdomar.
Ersättning för merkostnader i samband med vård eller
tillsyn, läkemedel med mera.
Lämnar kroppsskadeersättning för ungdomar mellan
16 och 25 år.

Så fungerar det

Du får ersättning från försäkringen om ditt barn skadar
sig eller blir sjukt så att barnet behöver sjukhusvård.
Ersättningen täcker då vårdkostnader, resor i samband
med vården och förstörda kläder och liknande. Du kan
också få ersättning för medicinska hjälpmedel. Efter vissa
händelser, till exempel efter en olycka eller om barnet
har blivit utsatt för våld, kan barnet behöva träffa en
psykolog. Försäkringen täcker även dessa kostnader.

Ersättning

Om ditt barn blir invalidiserat efter en sjukdom eller en
olycka kan ni få en engångsersättning. Engångsbelopp
betalas ut om barnet får fula ärr, eller får bestående men
som klassas som medicinsk eller ekonomisk invaliditet.
Om barnet avlider utgår också ett engångsbelopp.
Ersättningen för medicinsk invaliditet kan som mest bli
300 procent av det försäkringsbelopp som du valt.

Vem kan teckna?

Alla barn kan försäkras genom vår barnförsäkring. Vi gör
inte någon hälsoprövning utan du kan teckna försäkringen direkt. Du kan teckna den så snart barnet är fött och
fram till att barnet fyller 16 år. Försäkringen gäller sedan
till att barnet fyller 25 år. Det enda kravet är att barnet
bor i Sverige och är folkbokfört här.

Undantag

Försäkringen gäller för olycksfallsskador redan dagen
efter du har tecknat försäkringen och för sjukdomar
efter en kvalifikationstid på sex månader. Om du har vår
gravidförsäkring slipper du kvalifikationstiden i barnförsäkringen och får en försäkring som gäller fullt ut
direkt.

Mer information

Kom ihåg att ta del av den mer detaljerade informationen iförsäkringens förköpsinformation. Kontakta
oss på banken så ser vi till att du och din familj är rätt
försäkrade.
Kortfakta
Premie:

Du kan välja mellan två
försäkringsbelopp.
Premien avgörs av vilket belopp
du väljer och barnets ålder.

Skatt:

Premien är inte avdragsgill,
utbetalningen
är skattefri.

Försäkringsgivare:

Tre Kronor Försäkring AB,
106 60 Stockholm
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