Alla barn har
rätt till en bra
försäkring

Välkommen
till Medlemsbarn.
Barnförsäkring för
det värdefullaste
du har

Skydda det bästa
du har från 149 kr/mån

För den du vill skydda
mest i världen
Världen är som en enda stor lekplats. Det tycker i alla fall
ditt barn. Ibland slutar det med lite skrubbsår och tårar
och sedan är allt bra igen. Men om barnet slår sig ordentligt
eller drabbas av en sjukdom kan du se till att familjen får
ekonomisk hjälp både idag och i framtiden.

Trygghet för dem du bryr dig om

Det är lätt att tro att samhället rycker in med alla medel om något händer.
Men tyvärr ser det inte riktigt ut så. Barn har ofta en försäkring genom
skolan eller förskolan, men den gäller sällan på fritiden eller när barnet
blir sjukt. Små barn som vistas hemma har oftast inget skydd alls.

En hjälp i svåra situationer

En barnförsäkring ger stöd och hjälp i många svåra situationer. Du får
hjälp att hantera de extra kostnader som uppstår om barnet blir sjukt
eller råkar ut för ett olycksfall. I framtiden kan ditt barn få ekonomisk
hjälp för en funktionsnedsättning. Som förälder har du tillgång till
samtalsstöd när det känns tufft.

Hos oss är det enkelt att teckna en barnförsäkring
Ring så hjälper vi dig.

0771-950 950
Du kan också läsa mer på
folksam.se/medlemsbarn

Medlemsbarn – för det
värdefullaste du har
Medlemsbarn är en stor barnförsäkring som ger ditt barn ett omfattande
skydd för både sjukdom och olycksfall. Försäkringen har tagits fram i
samarbete med våra (Folksams) partners och är en förmån för dig som
är medlem.

Trygghet dygnet runt

Medlemsbarn erbjuder ekonomisk hjälp för bland annat läkarvård,
mediciner, hjälpmedel, vårdbidrag och invaliditet i samband med en
sjukdom eller ett olycksfall. Skyddet gäller dygnet runt, även på helger
och lov och när barnet sportar. Du kan försäkra såväl egna barn som
bonusbarn och barnbarn. Försäkringen kan tecknas fram tills barnet
fyller 18 år och den gäller ända upp till 25 års ålder.

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Grundtanken med Medlemsbarn är att alla som vill ska få vara med.
Därför kan du köpa den utan hälsoprövning och istället har vi tids- och
åldersgränser som är lika för alla. Försäkringen gäller för olycksfall från
första stund du tecknar den, men för sjukdom måste du ha haft försäkringen i ett halvår* innan du kan få full ersättning. Den gäller däremot
direkt för läkekostnader, resekostnader och kostnader för kristerapi.
* Begränsningen gäller inte om försäkringen tecknas när den försäkrade omfattas av
Folksams Gravidförsäkring – utökat skydd. En förutsättning är dock att du anmäler
dig till Medlemsbarn inom sex månader från barnets födelse.

Förälder – ett av världens tuffaste jobb

Barn är busiga, uppfinningsrika, krävande och samtidigt helt fantastiska.
Att vara förälder är det bästa jobbet i världen, men också ett av de svåraste.
Med tjänsten Familjestöd Direkt har du alltid glädje av försäkringen, inte
bara när olyckan är framme eller om barnet blir sjukt. Du får tillgång till
professionell rådgivning kring allt som rör barn och familjeliv.

Viktigt att tänka på

Det finns begränsningar för försäkringen som du bör känna till och som
kan påverka vad ditt barn kan få i ersättning i samband med till exempel
sjukdom. Läs mer under ”Viktigt att veta”.

Vad kostar det?
Försäkringsbelopp
Ålder

25 pbb

50 pbb

0-7 år

149 kr/mån

234 kr/mån

8-25 år

169 kr/mån

264 kr/mån

pbb=prisbasbelopp. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor.

Vårt hjärta
klappar för
familjen

Vad ingår i Medlemsbarn?

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

Vid olycksfall
Tandskadekostnader

Nödvändiga kostnader inom fem år från det att olycksfallet inträffade. Ingen ersättning för
skada som har uppkommit vid tuggning eller bitning.

Skadade kläder
och glasögon

Upp till 11 625 kronor.

Vid sjukdom och olycksfall
Läke- och resekostnader

Nödvändiga kostnader i upp till fem år från det att olycksfallsskadan inträffade eller i tre år
från det sjukdomen visade sig.. Självrisken vid sjukdom är 1 395 kronor.

Övriga resor

Kostnader för resor mellan bostaden och den fasta arbets- eller utbildningsplatsen i upp till
fem år från det att skadan inträffade eller i tre år från det sjukdomen visade sig. Självrisken vid
sjukdom är 1 395 kronor.

Hjälpmedel vid bestående invaliditet

Nödvändiga och skäliga kostnader, upp till fem prisbasbelopp (232 500 kronor år 2019) inom
fem år från det att skadan inträffade.

Akutersättning vid
sjukvård över natt

600 kronor om barnet är inskriven för vård över natt på sjukhus. Upp till två gånger per
tolvmånadersperiod.

Sjukhusvistelse

500 kronor per dag i upp till 365 dagar vid sjukhusvistelse över natt.

Vård i hemmet

Om barnet är yngre än 16 år och vårdas i hemmet i minst 14 dagar direkt efter sjukhusvistelse
får ni 500 kronor per dag i upp till 30 dagar. Ni får sammanlagt ersättning för upp till 365 dagar
för sjukhusvistelse och för vård i hemmet.

Vårdkostnader

Upp till 2,5 prisbasbelopp per år (116 250 kronor år 2019) om vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn beviljas.

Hjälpmedel vid dyslexi Om barnet får diagnosen dyslexi eller dyskalkyli fastställd av specialistläkare, logoped eller
och dyskalkyli
psykolog kan schablonersättning för hjälpmedelskostnader lämnas med 3 000 kronor.
Fritidsaktivitet

Om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till 20 procent eller mer, lämnas ersättning på upp
till 4 000 kronor per tolvmånadersperiod i upp till tre perioder för organiserad aktivitet som
genomförs efter att den försäkrade har fyllt sex år.

Kristerapi

Om barnet drabbas av psykisk ohälsa på grund av ett olycksfall eller sjukdom, rån, hot, överfall,
våldtäkt eller dödsfall inom familjen kan barnet få ersättning med upp till 10 behandlingar hos
legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Försäkringen gäller inte för psykisk ohälsa som följer
av mobbning eller om barnet utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd
enligt svensk lag. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk.

Kristerapi
för nära anhörig

Om nära anhörig till den försäkrade drabbats av psykisk ohälsa under försäkringstiden till följd
av den försäkrades dödsfall eller ersättningsberättigande olycksfallsskada eller sjukdom kan
ersättning lämnas för högst 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut.
Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk.

Dödsfall

Ett prisbasbelopp (46 500 kronor år 2019) oavsett dödsorsak.

Medicinsk
invaliditet

Ersättningen bestäms av invaliditetsgraden och valt försäkringsbelopp. Från 16 procent medicinsk invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp. Upp till 300 procent av det försäkringsbelopp du har valt.

Ekonomisk
invaliditet

Ersättning om arbetsoförmågan blir bestående innan barnet fyllt 32 år. Upp till 100 procent av det
försäkringsbelopp du har valt.

Aktivitetskapital

Ersättning som lämnas till försäkrad som beviljas minst halv aktivitetsersättning mellan 19 och
30 års ålder. Upp till 2,5 pbb per år (116 250 kronor år 2019).

Ärr

Ersättning i procent av försäkringsbeloppet och enligt en tabell. Mer information finns i villkoren
och på folksam.se

Ersättning vid
kroppsskada

Ersättning enligt tabell vid olycksfallsskada som leder till vård hos legitimerad läkare och
minst åtta dagars akut sjuktid. Det är till exempel 1 500 kronor vid benbrott och 2 000 kronor
vid hjärnskakning. Gäller för försäkrade från 16 år. Mer information finns i villkoren och på
folksam.se.

Vissa diagnoser
och händelser

Tio procent av försäkringsbeloppet om barnet drabbas av t ex cancer, multipel skleros, hjärntumör
eller barnreumatism.

Viktigt att veta
Översikt

Den här broschyren ger en översikt. Om
barnet skulle drabbas av skada eller sjukdom är det försäkringsvillkoren som gäller.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig
sakförsäkring, organisationsnummer
502006-1619. Adress 106 60 Stockholm.
Telefon 0771-950 950. Folksam står
under tillsyn av Finansinspektionen och
svensk lag är tillämplig på försäkringsavtal och marknadsföring.

Om du ångrar dig

Du har alltid rätt att ångra dig inom 30
dagar. Ångerfristen räknas från den tidpunkt du fått ta del av alla handlingar. Om
du ångrar dig måste du meddela Folksam
som har rätt att kräva premie för den tid
försäkringen varit i kraft.

Premiebetalning

Premie betalas kvartalsvis. Väljer du
Folksam autogiro kan du betala månadsvis.
Kontakta oss om du även vill betala övriga
försäkringar vid autogiro.

Begränsningar vid sjukdom

Om du tecknar försäkringen efter att
barnet har fyllt sex år så har den två viktiga
begränsningar för vissa sjukdomar och
tillstånd: antingen gäller försäkringen
inte alls eller så måste försäkringen ha
varit gällande i ett år. Oavsett när försäkringen tecknas så finns det begränsningar i rätten till ersättning för vissa
sjukdomar och tillstånd – till exempel
blödarsjuka, epilepsi och cystisk fibros.
För dem får du bara upp till tio procent
i ersättning för medicinsk invaliditet
(nedsatt kroppsfunktion) och ingen
ersättning alls för vårdkostnader, aktivitetskapital eller ekonomisk invaliditet
(nedsatt arbetsförmåga).

Du kan inte få full ersättning för sjukdom
förrän du har haft försäkringen i ett halvår.
Läs mer om begränsningarna på
folksam.se/medlemsbarn och i försäkringsvillkoren.

Begränsningar i försäkringens
giltighet

Det finns begränsningar för ersättning vid
utlandsvistelse, krig, atomkärnreaktion
samt vissa terrorhandlingar.

Vi vill att du ska vara nöjd

Missförstånd, oklarheter eller problem
kan ibland uppstå. Erfarenheten visar att
många frågor, till exempel i ett skadeärende,
kan klaras upp på ett enkelt sätt genom en
ny kontakt med oss. Ta därför först kontakt
med den som handlagt ditt ärende.

Kundombudsmannen Folksam

Om du ändå inte är nöjd med Folksams
beslut så kan du begära att Kundombudsmannen Folksam gör en kostnadsfri och
opartisk bedömning av ditt ärende.

Personförsäkringsnämnden

Nämnden kan pröva vissa ärenden.

Allmänna reklamationsnämnden

Prövar kostnadsfritt de flesta tvister
angående privatpersoners försäkringar.

Tingsrätt

Du kan också få din tvist med Folksam
prövad i tingsrätt.

Anslutningsregler

Endast medlem i förbund eller organisation
som tecknat avtal om Medlemsbarn får
ansluta sina barn och barnbarn till försäkringen.

Fyll i formuläret på nästa sida.

Anmälan

Medlemsbarn
Skicka anmälan i ofrankerat kuvert till:
Frisvar Folksam, 20078557, Box 24,
872 20 Kramfors
Förbund/
Grupp

Tillhör förbund/grupp

Medlem

Namn

Gruppavtalsnummer

Personnummer (år, månad, dag, nr)
Utdelningsadress
Postnummer och ortnamn
Telefon, även riktnummer

Anmälan till Barnens tilltalsnamn
medlemsbarn
Sjuk- och
olycksfallsförsäkring
för barn och
ungdomar

Försäkringsbelopp

Barnens personnummer
(år, månad, dag, nr)

Jag önskar ansluta mitt/mina barn till följande försäkringsbelopp
(Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor.)

25 pbb 0-7 år, 149 kr/mån, 8-17 år, 169 kr/mån
50 pbb 0-7 år, 234 kr/mån, 8-17 år, 264 kr/mån

Autogiro

Jag vill ha information om autogiro

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Medlemsbarn gäller dygnet runt för både
sjukdom och olycksfall.
Vi hjälper dig att försäkra det bästa du har!

0771-950 950
folksam.se/medlemsbarn

Folksam
106 60 Stockholm
0771-950 950
folksam.se
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För de viktigaste

