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Produkt: Barnförsäkring
Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de fullständiga
försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. Försäkringen kan omfatta ersättning vid sjukdom och olycksfall, eller enbart
vid olycksfall. Se försäkringsbeskedet för mer information.

Vad ingår i försäkringen?
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet
Aktivitetskapital
Kroppsskadeersättning *
Vissa diagnoser och händelser **
Ärr
Dödsfall
Vårdkostnader
Läke- och resekostnader
Hjälpmedel vid invaliditet
Tandskador vid olycksfall
Skadade kläder och glasögon
Läs- och skrivsvårigheter **
Fritidsaktivitet
Kristerapi för försäkrad och nära anhörig
Akut sjukhusvistelse
Sjukhusvistelse
Vård i hemmet ***
Familjestöd Direkt, en tjänst som ger ett kostnadsfritt
samtalsstöd där experter svarar på dina frågor om
graviditet, barn och familjeliv.
* Gäller försäkrad från 16 år
** Vissa diagnoser endast sjuk och olycksfallsförsäkring
*** Gäller försäkrad under 16 år
Vad är en skada?
En olycksfallsskada är en kroppsskada som barnet drabbas
av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska
besvär är inte en kroppsskada. Men kroppsskada p.g.a
solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld mot knä och
avsliten hälsena utan oförutsedd plötslig yttre händelse,
jämställs med olycksfallsskada.
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Vad är sjukdom?
En avvikelse från hälsotillståndet som kräver sjukvård och
som inte är en olycksfallsskada enligt ovan. Sjukdom
anses ha visat sig vid den tidpunkt när sjukdomen eller
symtom på sjukdomen första gången konstaterades vid
hälso/sjukvårdskontakt, oavsett om rätt diagnos då kunde
fastställas. Om barnet har något annat kroppsfel som
förvärrar följderna, eller om sånt kroppsfel tillkommer
sen, ger vi bara ersättning för vad sjukdomen eller
olycksfallsskadan orsakat, oberoende av detta kroppsfel.

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 sjukdom eller kroppsfel och
inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen
visat sig före försäkringens teckningsdag.
För nedanstående sjukdomar, med ICD-koder * som finns
i villkoret, kan vi lämna ersättning med upp till tio procent
av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet men
ingen ersättning för ekonomisk invaliditet, aktivitetskapital, vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård
av allvarligt sjukt barn.
Psykiska sjukdomar ICD F00-F99
Blödarsjuka, ICD D66-D67
Cystisk fibros, ICD E84
Epilepsi, ICD G40
Sjukdomar inom centrala nerv-och muskelsystemet,
ICD G11-G12, G60, G71, G80, G91
Sensorineural hörselnedsättning, ICD H90
Missbildning och kromosomavvikelse, ICD Q00-Q99
Obesitas, fetma, ICD E66
Om barnet hunnit fylla sex år när du köper försäkringen,
gäller den inte för följande sjukdomar:
ICD F70-F99, oavsett när symtom på sjukdomen visat sig.
ICD F00-F69, D66-D67, E84, G40, G11-G12, G60, G71,
G80, G91, H90, Q00-Q99 och E66, om symtom på
sjukdomen har visat sig innan försäkringen varit gällande
minst ett år i följd.
Begränsningarna tillämpas inte för momentet Dödsfall.
* Läs mer om ICD-koder på socialstyrelsen.se
Om försäkringen gäller med kvalificeringstid: Under de
första sex månaderna som försäkringen är gällande, får
du bara ersättning för läkekostnader, resekostnader och
kristerapi för sjukdomar som visar sig under denna tid.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Det finns några situationer när försäkringen inte gäller alls
eller med begränsad omfattning, här är några exempel.
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och
inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen
visat sig före försäkringens teckningsdag.
Kostnader utanför Norden - de kan eventuellt istället
täckas av hemförsäkringen eller reseförsäkringen.
Om barnet befinner sig i utlandet mer än ett år.
Sjukdomar som WHO klassar som pandemi.
Om skadan beror på att barnet varit grovt vårdslöst.

När och hur ska jag betala?
Du betalar din försäkring till oss via Bankgiro. Du kan välja
mellan e- eller pappersfaktura samt autogiro. Väljer du
faktura eller autogiro kan du betala per helår, halvår eller
kvartalsvis. Väljer du autogiro kan du dessutom välja att
betala försäkringspremien månadsvis. Det betalningssätt och
den period du har valt framgår av ditt försäkringsbesked.
Försäkringspremien ska betalas inom 14 dagar från den dag
då vi sänt faktura eller premieavisering. Betalas inte
premien i tid säger vi upp försäkringen, som upphör att
gälla 14 dagar efter uppsägningstidpunkten, om inte
premien betalas inom denna tid.

Om skadan inträffar under krig, krigsliknande händelser,
terrorhandling, revolution, inbördeskrig, uppror eller
atomkärnreaktion
Force majeure: Om en utredning av ett försäkringsfall
eller utbetalning av ett försäkringsbelopp blir försenat
på grund av force majeure, det vill säga en händelse
som ligger utanför Folksams kontroll, kan inte Folksam
hållas ansvariga för förseningen. Detta givet att vi har
gjort vad som skäligen kan begäras för att begränsa de
skador som kan uppkomma. Exempel på sådana force
majeure-händelser är ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, krig, krigsliknande händelser, terrorhandling,
naturkatastrof, brand, strejk, blockad, bojkott, lockout
eller annan liknande omständighet. Folksam svarar inte
heller för skada som orsakats av fel i telefonnät eller
annan teknisk utrustning som inte tillhör oss. Beträffande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller ovanstående även om det är Folksam som är föremål för
eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

När börjar och slutar
försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbeskedet. Avtalstiden är normalt ett år. Om
försäkringen gäller med kvalificeringstid får du under de
första sex månaderna som försäkringen är gällande, bara
ersättning för läkekostnader, resekostnader och kristerapi
för sjukdomar som visar sig under denna tid.

Hur kan jag säga upp försäkringen?
Du kan säga upp din försäkring vid avtalstidens utgång
eller om ditt försäkringsbehov har upphört.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Norden. Vad som gäller vid resa
utanför Norden, se det fullständiga försäkringsvillkoret.

Vilka är mina skyldigheter?
• Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra att
försäkringen blir ogiltig eller att vi är fria från ansvar
enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen och
allmän svensk lag i övrigt. Inbetald premie återbetalas
inte i sådant fall.
• Att anmäla ändrade förhållanden som kan komma att
påverka försäkringen.
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