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Gravidförsäkring
Vår gravidförsäkring skyddar både mamman och barnet under graviditeten och
under det första halvåret efter förlossningen. Den ger bland annat ersättning om det
uppstår förlossningsskador eller om barnet föds för tidigt. Det ingår också krisstöd
för alla familjemedlemmar om någon i familjen avlider.
Vår gravidförsäkring ger ett ekonomiskt skydd vid
komplikationer under graviditeten, förlossningen och
tiden närmast efter.

Fördelar

Ger ersättning för skador som orsakats av för tidig
födsel.
Tecknar du Barnförsäkring innan Gravidförsäkringen
slutar att gälla slipper du Barnförsäkringens kvalificeringstid på sex månader.
Ger ersättning vid sjukhusvistelse i samband med
graviditets- eller förlossningskomplikation.

Så fungerar det

Genom gravidförsäkringen är barnet försäkrat från
graviditetsvecka 23. Det innebär att ni får en ersättning
om något skulle hända barnet efter det, till exempel
om barnet skulle avlida före förlossningen. Ni får också
ersättning om barnet föds med vissa svåra sjukdomar, till
exempel ryggmärgsbrock, gomspalt, Cerebral pares (cp),
Downs syndrom eller ett allvarligt hjärtfel som måste
opereras under det första halvåret. Om barnet föds för
tidigt eller måste vara kvar på sjukhus av andra skäl så får
ni en dagpenning.
Mamman är försäkrad från graviditetsvecka 10. Om
mamman råkar ut för ett olycksfall och behöver läkarvård
under graviditeten ger försäkringen ersättning för
läkemedel, resekostnader och liknande. Ni får också
ersättning om mamman tvingas till ett akut kejsarsnitt
eller får fula ärr. Om mamman eller pappan avlider lämnas
ersättning från försäkringen. Det ingår också krisstöd för
hela familjen.

Om barnet omfattas av vår gravidförsäkring när ni tecknar barnförsäkringen gäller den fullt ut från första dagen,
alltså utan den kvalifikationstid som normalt gäller under
det första halvåret för sjukdomar.

Vem kan teckna?

Ni kan teckna försäkringen så snart ni är säkra på graviditeten. Mamman är försäkrad från graviditetsvecka 10
och barnet från vecka 23. Vi gör inte någon hälsoprövning och därför kan alla teckna försäkringen.

Mer information

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

Kortfakta
Premie:

Försäkringen betalas med ett
engångsbelopp.

Skatt:

Premien är inte avdragsgill,
utbetalningen
är skattefri.

Försäkringsgivare:

Tre Kronor Försäkring AB,
106 60 Stockholm

Så snart barnet är fött bör ni teckna en barnförsäkring
eftersom den är mer omfattande än gravidförsäkringen.
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