Barneforsikring
Privat
Levert av Insr Insurance Group ASA Organisasjonsnummer 994 288 962
Om produktarket og Barneforsikringen
Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring,
finner du i ditt forsikringsbevis. Forsikringen gjelder fra den datoen som fremkommer på forsikringspapirene dine og frem til fornyelse av
forsikringsavtalen.
Vår barneforsikring inneholder de viktigste dekningene for å sikre familien og barnet ved sykdom, ulykke og uførhet.
Har du løpende barneforsikring i annet selskap i Norge som gir rett til erstatning ved sykdom, er det ingen karenstid ved flytting av barneforsikring til
oss.
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Medisinsk invaliditet ved ulykke
Medisinsk invaliditet ved sykdom
Behandlingsutgifter ved ulykke
Erstatning ved dødsfall
Dagpenger ved sykehusopphold
Merutgifter ved langvarig pleie
Ombyggingsstønad
Engangsutbetaling ved utvalgte kritiske sykdommer
Lege- og tannlegebehandling etter ulykke
Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling på
grunn av ulykke
Erstatning ved varig arbeidsuførhet på 50% eller mer på
grunn av sykdom/ulykke
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Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende
Arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 15%
Aktiviteter med særlig risiko
Sykdom/ulykke som følger av all sport, idrett og ekspedisjoner
som gir forsikrede bruttoinntekt og/eller sponsormidler på mer
enn 1G per år
Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold
Deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre lands og
organisasjoners militære og paramilitære styrker
Ulykke som er fremkalt av barnet med vilje
Stikk og bitt av insekt
Forsikringen dekker ikke hendelser/forsikringstilfeller som
skyldes medfødt sykdom, legemsfeil, mén eller sykdom som har
vist symptomer før det har gått 3 måneder etter at
forsikringssøknaden er undertegnet
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Opplysningene gitt i helseerklæringen kan føre til reservasjoner, eller i noen tilfeller, avslag på forsikringen
Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for astma, allergier, eksemer eller matvareintoleranse som medfører en medisinsk invaliditetsgrad
på mindre enn 35%.
Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen en viss tid
(karenstid) etter at innsendt helseerklæring er mottatt av selskapet.
For visse skader gjelder spesielle egenandeler
Se vilkår for fullstendig oversikt over unntak og begrensninger

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Norden og under opphold utenfor Norden i inntil 12 måneder. Opphold utenfor Norden anses ikke som uavbrutt ved
tilfeldige opphold i Norden i forbindelse med arbeid, ferie, sykebehandling o.l. For utfyllende informasjon, se vilkår.

Forsikringstakers plikter
Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som skjer. Hvis
du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold.

Betaling
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet senest 14 dager før betalingsfrist.

Oppsigelse
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen, eller andre særlige grunner, jf FAL § 3-6 1.ledd.
Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel. Hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap anbefaler
vi at du venter til resultatet av helsevurderingen foreligger hos oss, før du sier opp i det andre selskapet.

