Försäkring
Gravidförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar Produkt: Gravidförsäkring Plus
Försäkringsgivare till din försäkring är ett av de 23 ömsesidiga länsförsäkringsbolagen registrerade i Sverige.
Av din offert eller försäkringsbrev framgår namn och organisationsnummer till det länsförsäkringsbolag som
är din försäkringsgivare. Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett
information.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Gravidförsäkring Plus - en personförsäkring som kan ge ersättning för olycksfallsskada som drabbar barnet, den gravida och den andra
föräldern. För barnet kan den även ge ersättning för sjukdom.

Vad ingår i försäkringen?
För barnet:
Det som ingår i Gravidförsäkring Bas.
33 Medicinsk invaliditet vid sjukdom
33 Ersättning för ärr
33 Diagnosersättning*
33 Kostnadsbidrag
33 Sjukhusvistelse
33 Läke- och resekostnader
33 Tandskador vid olycksfall
33 Skadade kläder vid olycksfall
33 Hjälpmedel vid olycksfall
33 Högre dödsfallsbelopp oavsett dödsorsak
För den gravida:
Det som ingår i gravidförsäkring Bas.
33 Ersättning vid komplikationer under graviditet
och förlossning**
33 Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
33 Högre dödsfallsbelopp oavsett dödsorsak
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För den andra föräldern:
Det som ingår i Gravidförsäkring Bas.
33 Högre dödsfallsbelopp oavsett dödsorsak
* F ör följande diagnoser kan ersättning lämnas med ett engångsbelopp: Allvarligt hjärtfel (som kräver operation före sex månaders ålder) Q20-Q26. Allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma Q79.0, Q79.2, Q79.3, Blindhet och allvarlig synnedsättning H54.0-H54.1, H54.4 och Q11, CP-skada G80, Downs
syndrom Q90, Dövhet och allvarlig hörselnedsättning H90 och
Q16, Klumpfot (som kräver gipsbehandling eller operation)
Q66.0, Q66.1, Q66.4, Läpp-, käk- och gomspalt Q35-Q37,
Reduktionsmissbildning av övre och/eller nedre extremitet
Q71-Q72, Ryggmärgsbråck Q05, Vattenskalle Q03.
**Svår blodförlust (minst 2 liter) som har samband med förlossningen, svår bristning (grad 3-4), akut kejsarsnitt O82.1,
havandeskapsförgiftning O14.

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.
Se även vad som inte ingår i Gravidförsäkringen Bas.
Försäkringen gäller inte för
22 För sjukdomar som visat symtom innan försäkringen tecknades.
22 Kostnad som kan ersättas från annat håll
exempelvis från kommun, landsting, staten
eller enligt lag eller kollektivavtal.
Försäkringen lämnar inte ersättning för
22 Ekonomisk invaliditet.
22 Tillfällig inkomstförlust som drabbar den gravida
eller andra föräldern.
22 Sjukhusvistelse för den gravida i samband med
förlossningen.

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här ser du de viktigaste. I vissa ersättningsmoment finns det belopps- och tidsbegränsningar. I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt vad som gäller.
Se även vilka begränsningar som ingår i gravidförsäkringen Bas.
För barnet
11 Vissa uppräknade sjukdomstillstånd* ersätts inte medicinsk invaliditet för barnet.
11 Ärr, hudförändring och hårbortfall som inte krävt behandling av en legitimerad och opartisk läkare eller sjuksköterska.
11 Kläder där olycksfallsskadan inte krävt läkarbehandling.
För den gravida
11 Försäkringen gäller inte för vård på grund av graviditetskomplikationer där symtom visat sig före försäkringens
begynnelsedag.
För barnet, den gravida och den andra föräldern
11 Vid vistelse utanför Sverige.
11 Skada som uppkommit vid krig,vissa terroristhandlingar och atomkärnsprocesser.
11 Ersättningen kan sättas ned eller utebli om skada beror på att den försäkrade varit grovt vårdslös.
*Blindhet och allvarlig synnedsättning ICD H47 och H54. Blödarsjuka ICD D66 och D67. Dövhet och allvarlig hörselnedsättning ICD H90.
Epilepsi ICD G40. Missbildning och kromosomavvikelse ICD Q00-Q99. Neuropsykiatrisk störning ICD F70-F99. Sjukdom inom centrala
nerv- och muskelsystemet ICD G11, G12, G60 och G71. Ämnesomsättningssjukdomar ICD E23 och E70-E90.

Var gäller försäkringen?
33 Försäkringen gäller i Sverige. Vad som gäller vid vistelse utanför Sverige, se försäkringsvillkoret.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen samt betala premien.

När och hur ska jag betala?
Du betalar försäkringen via fakturan som vi skickat till dig. Betalningen måste ske före barnets födelse. Betalningen bör
ske så tidigt som möjligt annars gäller den inte för komplikationer som upptäckts vid till exempel ultraljudet.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla dagen efter att den är betald men tidigast i graviditetsvecka 22. Försäkringen gäller fram till och
med barnets sexmånadersdag. Efter barnets sexmånadersdag upphör försäkringen och kan inte förnyas.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att höra av dig till oss.

