Gravidförsäkring – utökat skydd
Faktahandling för försäkringsprodukten
Försäkringsgivare: Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619, Sverige

Produkt: Gravidförsäkring – utökat skydd
Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de fullständiga
försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vad ingår i försäkringen?
För barnet:
Medicinsk invaliditet vid olycksfall/sjukdom
upp till 600 000 kr
Ärr
Vårdkostnader
upp till 40 000 kr
Vissa diagnoser
50 000 kr
Dödsfall oavsett orsak
20 000 kr
Läke- och resekostnader vid olycksfall
ersättning för nödvändiga kostnader
Tandskadekostnader vid olycksfall
ersättning för nödvändiga kostnader
Sjukhusvistelse
200 kr per dag
Hjälpmedel vid olycksfall
upp till 50 000 kr

För den gravida:
Medicinsk invaliditet vid olycksfall
upp till 400 000 kr
Ärr vid olycksfall
Vissa förlossningskomplikationer
3 000 kr
Dödsfall vid olycksfall/sjukdom
20 000 kr vid sjukdom och 50 000 kr vid olycksfall
Läke- och resekostnader vid olycksfall
ersättning för nödvändiga kostnader
Tandskadekostnader vid olycksfall
ersättning för nödvändiga kostnader
Sjukhusvistelse
200 kr per dag
Vissa graviditetskomplikationer
3 000 kr
Kristerapi
upp till 10 behandlingar

Begränsningarna ovan gäller inte för momenten Dödsfall
och Kristerapi.

För partner:
Dödsfall oavsett dödsorsak
20 000 kr
Kristerapi
upp till 10 behandlingar
Familjestöd Direkt, en tjänst som ger ett kostnadsfritt
samtalsstöd där experter svarar på dina frågor om
graviditet, barn och familjeliv.
S4660 20-01

Vad ingår inte i försäkringen?
Här beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se det fullständiga villkoret för mer
information.
Nedanstående sjukdomar, diagnoser och tillstånd omfattas
inte av försäkringen:
Sjukdomar hos barnet:
Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och
inte heller för följder av sådana tillstånd, om symtomen
visat sig före försäkringens teckningsdag.
Ämnesomsättningssjukdomar
Missbildningar avseende yttre eller inre organ,
kromosomavvikelser
Sjukdom, kroppsfel, psykisk utvecklingsstörning eller
följder av detta – om det enligt medicinsk erfarenhet är
sannolikt att åkomman eller anlag till åkomman funnits
före födseln

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 i stället
täckas av hemförsäkringen eller reseförsäkringen.
Sjukdomar som WHO klassar som pandemi.
Om skadan beror på att den försäkrade varit grovt
vårdslös.
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 ansvarig 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 och hur ska jag betala?
Du betalar din försäkring till oss via Bankgiro. Du kan
välja mellan e- eller pappersfaktura. Samtliga betalsätt är
avgiftsfria. Det betalningssätt 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.
Viktigt! För den utökade gravidförsäkringen gäller
speciella regler för när försäkringsskyddet börjar gälla.
Läs mer under "När börjar och slutar försäkringen gälla".

När börjar och slutar
försäkringen gälla?
Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter
den dag då försäkringstagaren anmäler sig till försäkringen.
För den gravida och partnern är det dock tidigast från och
med graviditetsvecka 10 och för barnet tidigast från och
med graviditetsvecka 23. För det utökade skyddet börjar
försäkringen gälla dagen efter att premien har betalats, dock
tidigast från och med graviditetsvecka 10 för den gravida
och partnern och från och med graviditetsvecka 23 för
barnet.
Det utökade skyddet gäller inte om premien betalas efter
barnets födelse.

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

Hur kan jag säga upp försäkringen?
Försäkringen upphör automatiskt på barnets
sexmånadersdag. Om du vill säga upp försäkringen
tidigare kan du göra det när du vill, muntligen eller
skriftligen. Läs mer i villkoren.

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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