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Hvilken forsikring er dette?

Barneforsikring gir rett til kompensasjon for ulykke eller sykdom som rammer barnet. Forsikringen kan kjøpes til barn
som er mellom 2 måneder og 16 år gamle. Forsikringen kan beholdes til barnet fyller 26 år.
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til
forsikringsbevis og vilkår.
Hva dekker forsikringen?
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Hva dekker forsikringen ikke?

Utvalgte sykdommer
Medisinsk invaliditet ved ulykke
Dagpenger ved sykehusopphold
Ombygging av bolig/tekniske hjelpemidler
Utvidet hjelpestønad
Behandlingsutgifter ved ulykke
Utbetaling ved død
Helsetelefon

A Sykdom eller lidelse som har vist symptomer
før det er gått tre måneder etter at avtalen
ble akseptert av forsikringstaker dekkes ikke.
Denne begrensningen gjelder ikke ved
flytting av tilsvarende dekning fra annet
selskap.

Er det noen begrensninger i dekningen?

Tilleggsdekninger

C

B Uførekapital
B Uførepensjon
C
C

Forhold som selskapet har reservert seg mot
ved vurdering av helseopplysningene.
Eventuell reservasjon vil fremkomme av
forsikringsbeviset.
Forsikringssum for de enkelte dekningene.
Disse fremkommer av forsikringsbeviset.
Forsikringstilfeller som forsikrede selv har
fremkalt eller forverret ved grov uaktsomhet
eller forsett.

Hvor gjelder forsikringen?
•
•
•

Norden
Opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder
Opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder når den forsikrede eller dennes foresatte er:
· Ansatt i Utenrikstjenesten
· Ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet
· Ansatt i organisasjon med tilknytning til Norge
· Student/aupair

Hvilke forpliktelser har jeg?
Ved kjøp av forsikringen plikter du å gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. I forsikringsbeviset fremgår
det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.
I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig.
Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du
vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.
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Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til
eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og
blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30
dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.

