Gravidförsäkring
Faktahandling för försäkringsprodukten

Försäkringsgivare: Tre Kronor Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0369, Sverige

Produkt: Gravidförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans
med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Vår gravidförsäkring ger ett ekonomiskt skydd vid komplikationer under graviditeten, förlossningen och tiden
närmast efter. Försäkringen gäller från graviditetsvecka 10 för den gravida och från vecka 23 även för barnet.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbesked.
För barnet:
Medicinsk invaliditet vid olycksfall/sjukdom
Ärr
Vårdkostnader
Vissa diagnoser
Dödsfall oavsett orsak
Läke- och resekostnader vid olycksfall
Tandskadekostnader vid olycksfall
Sjukhusvistelse
Hjälpmedel
För den gravida:
Medicinsk invaliditet vid olycksfall
Ärr vid olycksfall
Förlossningskomplikationer
Dödsfall vid olycksfall/sjukdom
Läke- och resekostnader vid olycksfall
Tandskadekostnader vid olycksfall
Sjukhusvistelse
Graviditetskomplikationer
Kristerapi
För partner:
Dödsfall oavsett dödsorsak
Kristerapi
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?
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.
De här begränsningarna ovan gäller inte för momenten Dödsfall och
Kristerapi.

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 Tre Kronors
kontroll, kan inte Tre Kronor 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. Tre Kronor 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 Tre Kronor som är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd.

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.
– Att anmäla ändrade förhållanden som kan komma att påverka
försäkringen.

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.

När börjar och slutar
försäkringen gälla?
Tre Kronors 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.
Försäkringen gäller inte om premien betalas efter barnets födelse.

Hur kan jag säga upp försäkringen?

Det här är en korttidsförsäkring med särskilda regler. Den gäller till
försäkringstidens slut (vanligtvis 6 månader från födseln). Läs mer i
villkoren.

