Barnförsäkrin¯
– för en try¯¯ start i livet
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Extra try¯¯het
för di¯ och ditt barn
Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland
kan det hända allvarligare saker. Dessutom finns det en rad olika sjukdomar som kan leda till
bestående men. Sjukdom är den allra vanligaste anledningen till att barn blir svårt skadade. Med
Skandia Barnförsäkring får du och ditt barn den trygghet ni behöver om någonting skulle hända!

Därför behöver du en
rikti¯ barnförsäkrin¯

Skandia
Barnförsäkrin¯

Barn på dagis och i skola är försäkrade
genom kommunens försorg. Försäkringen gäller dock inte alltid på fritiden
och endast för skador som orsakas av
olycksfall, inte av sjukdom.

Med Skandia Barnförsäkring får du en
extra trygghet om någonting skulle
hända. Den ger ersättning för kostnader
som uppstår i samband med enklare
olycksfall, men också för stora utgifter
som kan äventyra familjens ekonomi. På
sid 4 ser du vad som ingår i försäkringen.

Skyddet från allmän försäkring är inte
heller alltid tillräckligt om någonting
skulle hända, så det blir du som förälder som får ta det största ansvaret.
Du kanske måste gå ner i arbetstid
för att kunna ta hand om ditt skadade
barn, det kan krävas dyra tekniska
hjälpmedel och hemmet kan behöva
specialanpassas.
Om barnet sedan på grund av sjukdom eller olycksfall aldrig kommer
ut i arbetslivet så är skyddet från
samhället dåligt. Sjukersättning eller
aktivitetsersättning från den allmänna
försäkringen hamnar på mycket låg
nivå eftersom barnet aldrig haft någon
inkomst. Det ﬁnns inte heller någon
försäkring via arbetsgivaren.

Du kan teckna en barnförsäkring när
som helst – direkt efter födseln eller
under barnets uppväxt (till 18-årsdagen). När försäkringen upphör, vid
30 års ålder, kan en liv- och vuxenolycksfallsförsäkring tecknas utan
hälsoprövning.

Vad kostar det?
För drygt en hundralapp i månaden får
du en bra barnförsäkring i Skandia. Du
kan välja på grundbelopp för medicinsk
invaliditet mellan 600 000–1 800 000
kronor. I tabellen till höger ser du årspremien för barn och ungdom upp till
25 år. När du väljer bör du ta hänsyn till
vilket försäkringsskydd ditt barn har för

övrigt. Försäkringsbeloppet är värdesäkrat med konsumentprisindex under
hela försäkringstiden.
Grundbelopp
medicinsk
invaliditet
600 000
900 000
1 200 000
1 500 000
1 800 000

Årspremie
1 259
1 389
1 518
1 647
1 777

Månadspremie
112
123
134
146
157

Beställ nu – spara
upp till 888 kronor!
När du tecknar Skandia Barnförsäkring betalar du bara hälften
av premien för första året. Beroende
på vilken ersättningsnivå du väljer
sparar du upp till 888 kronor!
Rabatten gäller om försäkringen
tecknas före 10 års ålder.
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Allt detta in¯år
i försäkrin¯en

Ersättnin¯ för
inkomstbortfall

Invaliditetsersättnin¯

Om barnet som vuxen får sin arbetsförmåga nedsatt med minst hälften på
grund av olycksfallsskada eller sjukdom,
så utgår en månatlig ersättning efter tre
månaders karens. Om arbetsförmågan
är helt nedsatt uppgår ersättningen till
4 000 kronor/månad. Ersättningen
utbetalas tidigast från 18 års ålder och
så länge nedsättningen består, dock
längst till 65 år.

Om barnet blir invalidiserat på grund
av olycksfallsskada eller sjukdom utbetalas ersättning i förhållande till den
så kallade invaliditetsgraden, det vill
säga funktionsnedsättningens storlek.
Grundbeloppet framgår av tabellen på
sid 3 och ersättningen beräknas enligt
följande:
Invaliditetsgrad

Ersättning
beräknas som

0–19 %

Invaliditetsgraden ×
Grundbeloppet

20–29 %

Invaliditetsgraden ×
Grundbeloppet × 1,5

30–39 %

Invaliditetsgraden ×
Grundbeloppet × 2

40–59 %

Invaliditetsgraden ×
Grundbeloppet × 2,5

60–100 %

Invaliditetsgraden ×
Grundbeloppet × 3

Ett exempel: Om ditt barn får en
skada som ger en invaliditetsgrad på
50 procent och du har valt ett grundbelopp på 1 200 000 kronor blir ersättningen 50 procent av grundbeloppet
multiplicerat med 2,5. Ersättningen
blir 1,5 miljoner kronor.
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Ärrersättnin¯
Försäkringen ersätter vanprydande ärr
eller annan vanprydnad som uppstår på
grund av olycksfall eller sjukdom.

Dödsfallskapital
Naturligtvis kan pengar aldrig kompensera förlusten av ett barn, men vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp på
50 000 kronor. Detta är till för att täcka
alla kostnader i samband med begravningen.

En¯ån¯skostnadsbidra¯
Kostnader för rehabilitering (tekniska
hjälpmedel) eller anpassning av bostaden ersätts om de uppgår till minst
4 000 kronor. Ersättningen för ett och
samma sjukdoms- eller olycksfall är
begränsad till 220 000 kronor.

Periodiskt
kostnadsbidra¯
För barn som på grund av skada eller
sjukdom kräver extra tillsyn och omvårdnad kan försäkringskassan bevilja
vårdbidrag. Om du som vårdnadshavare
beviljas helt vårdbidrag får du dessutom
en ersättning på 81 000 kronor/år från
Skandia Barnförsäkring. Denna ersättning utgår så länge vårdbidraget utbetalas (längst till 18 år). Vid halvt eller
kvarts vårdbidrag blir ersättningen
hälften eller en fjärdedel.

Ersättnin¯ vid
sjukhusvistelse
Om ditt barn (upp till 18 års ålder) blir
inlagt på sjukhus utbetalas en ersättning på 500 kronor per dag från första
dagen och upp till ett år.

Ersättnin¯ vid vård
i hemmet
Om ditt barn varit inlagt på sjukhus
och du i anslutning till sjukhusvistelsen
behöver vårda det i hemmet utbetalas
en ersättning på 410 kr per dag i högst
30 dagar. En förutsättning är att den

Kostnader vid
olycksfallsskada
sammanlagda vårdtiden uppgår till 14
dagar. Gäller upp till 16 års ålder.

Akutvårdsersättnin¯
Om ditt barn (upp till 18 års ålder) läggs
in akut på sjukhus och får ligga kvar över
natten, betalas 600 kronor ut som ett
engångsbelopp.

Ekonomisk första hjälp
Det ﬁnns sjukdomar och olycksfallsskador som är så svåra att man som
förälder inte vill tänka på dem. Ett
engångsbelopp på 125 000 kronor
utbetalas om barnet får någon av
följande diagnoser:
• Malign tumör (även leukemi)
samt kranofaryngiom
• MS
• Barnreumatism (före 16 års ålder)
• Allvarlig hjärnskada orsakad av
olycksfall
• Svår ryggmärgsskada, som ger
förlamning eller svårigheter att
tömma urinblåsan

Vid ett olycksfall kan kostnader uppstå
för vård och behandling av läkare eller
tandläkare. Dessutom krävs ofta resor i
samband med behandlingen. Inom fem
år från olycksfallet lämnar försäkringen
ersättning för nödvändiga och skäliga
kostnader inom Norden – helt utan
självrisk.

Försörjarrisk
Skulle någon av barnets vårdnadshavare (försörjare) avlida innan barnet är 18 år, så blir barnförsäkringen
premiebefriad fram till 18-årsdagen.

Vidareförsäkrin¯
När Barnförsäkringen upphör vid 30 års
ålder kan det vuxna barnet teckna en
liv- och vuxenolycksfallsförsäkring utan
hälsoprövning.
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Om du vill ha ett
ännu bättre skydd
Dy¯net Runt Sköterska

Medfödd sjukdom

När barnen är sjuka vill man snabbt
veta vad det kan vara och om man
behöver uppsöka läkare. Du kan därför teckna en tilläggsförsäkring som i
sådana situationer ger dig tillgång till
Skandias sjukvårdsupplysning. Där får
du professionella råd av legitimerade
och erfarna sjuksköterskor. Svarstiden
är oftast mindre än en minut.

Det ﬁnns sjukdomar som är medfödda,
men som kanske inte visar sig förrän
senare i livet. Exempel på dessa är
DAMP, autism och ADHD. Sådana
medfödda sjukdomar ingår inte i
Skandia Barnförsäkring, men du kan
teckna ett tillägg för dessa.

Tilläggsförsäkringen ”Dygnet Runt
Sköterska” kostar 315 kronor/år eller
28 kronor/månaden och kan tecknas
när som helst.

Bra att veta
• Försäkringen ersätter inte kostnader
som uppstått utanför Norden.
• Försäkringen gäller inte alltid för
följder av åkommor eller anlag som
funnits redan från en månads ålder.
Försäkringen gäller inte heller för vissa i villkoren uppräknade sjukdomar

Om barnet har en sådan medfödd
sjukdom och vårdnadshavaren berättigas till vårdbidrag från allmän försäkring, utgår ett engångsbelopp på
120 000 kronor.

eller för sjukdomar som visat symtom
innan försäkringen började gälla.
• Om försäkringen tecknas efter
10 års ålder gäller den inte för sjukdomar som visar symptom inom 6
månader från det att försäkringen

Priset för tillägget ”Medfödd sjukdom”
är 499 kronor/år eller 44 kronor/månaden. Det måste tecknas innan barnet
är sex månader och upphör vid 12 års
ålder. Tillägget upphör att gälla om
ersättning utbetalats.

började gälla och inte för psykisk
sjukdom överhuvudtaget.
• Försäkringen gäller inte alltid vid vistelse utanför Norden som varat längre tid än två år. Den gäller inte heller
vid vistelse i område med krig eller
krigsliknande politiska oroligheter.
• Efter 18 års ålder gäller inte försäkringen för skador till följd av missbruk av alkohol eller narkotika.
• För barn som är födda utanför
Norden kan försäkringen tecknas
först när barnet varit i Sverige en
viss tid.
Fullständiga försäkringsvillkor finns på
skandia.se. Du kan också ringa
0771-55 55 00.

6

Vikti¯ information om
Skandia Barnförsäkrin¯
Försäkrin¯stid

Om du ån¯rar di¯

Hälsodeklaration

Försäkringen gäller för ett år i taget
och förnyas automatiskt om den inte
blir uppsagd. När den försäkrade
fyllt 30 år kan den dock inte förnyas.
Skandia har inte rätt att säga upp försäkringen på grund av att den försäkrades hälsotillstånd försämrats under
försäkringstiden.

Är du inte nöjd med ditt köp av försäkring har du rätt att ångra dig. Om du
meddelar Skandia inom 30 dagar från
det du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas omedelbart och du får tillbaka inbetald premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta Skandia
Kundservice på telefon 0771-55 55 00
eller skriv till Skandia. Adressen ﬁnner
du i dina försäkringshandlingar.

Vissa sjukdomar och handikapp kan
innebära att försäkringen inte kan
utfärdas med normala villkor. I enstaka
fall kan det hända att försäkringen inte
alls beviljas. Därför ber vi dig att lämna
en del uppgifter om ditt barns hälsa när
du ansöker om Barnförsäkringen.

Tilläggsförsäkringen Dygnet Runt
Sköterska gäller för en månad i taget
och kan sägas upp med en månads
uppsägningstid.

Värdesäkrin¯
Försäkringsbelopp och premie anges
ovan i kronor. Premien och försäkringsbeloppen, förutom de för sjukhusvistelse, ersättning vid vård i hemmet,
akutvårdsersättning och ekonomisk
första hjälp, räknas varje år upp med
prisbasbeloppsförändringen med
början ett år efter det att försäkringen
tecknats. Indexeringen fungerar på
samma sätt för tilläggsmomentet
”Medfödd sjukdom”.

Försäkrin¯svillkor
Fullständiga försäkringsvillkor ﬁnns på
skandia.se. Du kan också ringa
0771-55 55 00.

Tillämpli¯ la¯

Om du senare vill upphöra med försäkringen kan du säga upp den eller sluta
betala den.

Om du inte är nöjd
med Skandias beslut

Det är viktigt att du fyller i hälsodeklarationen noggrant och att frågorna
i hälsodeklarationen samt kompletterande uppgifter i samband med ansökan besvaras egenhändigt, fullständigt
och korrekt. Oriktiga eller ofullständiga
uppgifter kan medföra att försäkringen
inte gäller. Får du inte plats så skriv på
ett löst blad. Glöm inte att skriva under
ansökan.

Om du tycker att Skandia handlat fel i
ditt ärende är det viktigt att du snarast
kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du kan då kontakta Skandias
Kundombudsman, som har en fristående
och oberoende ställning i förhållande till
Skandias organisation. Kundombudsmannen kan också upplysa om en tvist
rörande försäkring kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden eller Personförsäkringsnämnden. Består tvisten
kan du få den prövad av allmän domstol.
Har du rättsskyddsförsäkring, vilken
ofta ingår i hem försäkringen, kan denna
försäkring ofta ersätta dina advokatkostnader.

För försäkringen tillämpas svensk lag.
Skandia står under tillsyn av Finansinspektionen.
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Information om
behandlin¯ av
personupp¯ifter
Personuppgifter som lämnas till
Skandia Liv, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av
bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna
fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller
andra författningar. Uppgifterna
inhämtas normalt direkt från den
registrerade men kan också komma
att inhämtas från arbetsgivaren eller
annan. Uppgifterna kan komma att
uppdateras genom externa register,
till exempel Spar.
Uppgifterna kan även komma att
användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster
och produkter. Vidare kan uppgifterna

komma att användas för att informera
om Skandiakoncernens tjänster och
produkter med de begränsningar som
följer av avtal. Personuppgifter kan för
angivna ändamål komma att utlämnas
till bolag i Skandiakoncernen och andra
företag som bolag i Skandiakoncernen
samarbetar med såväl inom som utom
EU- och EES-området. Den som inte
vill motta adresserade erbjudanden
kan kontakta bolagets kundtjänst och
begära s.k. reklamspärr.
Skandiakoncernen kommer vid
behandlingen av personuppgifter att
iaktta stor försiktighet för att skydda
den enskildes personliga integritet.
Uppgifterna kommer endast att
göras tillgängliga för personer som

behöver ha tillgång till uppgifterna
för att kunna utföra sitt arbete för
Skandiakoncernens räkning. Dessa
personer kommer endast att få tillgång
till uppgifterna i den utsträckning som
behövs för att de ska kunna utföra sitt
arbete.
Bolaget kan komma att spela in eller
på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget.
Enligt personuppgiftslagen
(1998:204) har varje registrerad rätt
att få information om och rättelse av
de personuppgifter som registrerats.
Sådan begäran framställs skriftligen till
Skandia Liv, 106 55 Stockholm. Märk
kuvertet "Information om personuppgifter".

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 502019-6365

