
 

 
 

Detta faktablad ger endast en kortfattad och generell beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbeskedet tillsammans med de 
fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. 
 
Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Barn- och ungdomsförsäkring ger en extra ekonomisk trygghet och stöd vid händelse av sjukdom och/eller olycka i form av ett skattefritt 
engångsbelopp. Du kan också få ersättning för vissa kostnader och stöd i olika former.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
I ditt försäkringsbesked ser du när din försäkring gäller. Detta förutsätts dock att man betalat in sin premie på utsatt tid. Sker inte 
det kan din försäkring vara ogiltig tills premie är erlagd. Avtalstiden är normalt ett år, men förlängs automatisk om försäkringen 
inte sägs upp av dig eller oss. 

 

 

 

 

 
• Skador som inträffat via användning av medicinska preparat 

• Graviditet 

• Artros 

• Kostnader som ersatt från annat håll  

• Försämringar som beror på kroppsfel som redan fanns innan 

• Kostnader utanför Norden 

• Tandskada som uppkommen genom bitning, tuggning eller 

sjukdom och inflammation 

• Resor till privatvård 

• Merkostnader i näringsverksamhet 

• Specifik sport- och skyddsutrustning 

• Ärr och skador som uppkommit innan försäkringen trätt i 

kraft 

• Psykiska sjukdomar ICD F00-99 

• Utländska barn gäller olycksfallsdelen så snart de kommit till 

Sverige.  

• Försäkringen gäller inte för sjukdom de första 12 månaderna 

• Har du sökt och fått avslag/förhöjd premie eller klausul för 

likvärdig försäkring gäller inte denna försäkring 

• Försäkringen gäller inte för sjukdom, olycksfall, kroppsfel eller 
psykisk utvecklingsstörning och inte heller för följder av sådana 
tillstånd där symtomen visat sig innan försäkringen började 
gälla, även om diagnos kan fastställas först vid senare tidpunkt 
eller följdåkommor därav. Befintlig åkomma omfattas dock av 
försäkringen efter att den försäkrade varit helt behandlings- och 
symtomfri under en sammanhängande tid av 24 månader 
närmast före det att ersättningsanspråk framställs 

 

 

• Militärflyg, avancerad flygning eller 

yrkesmässig   provflygning samt flygning med 

bolag som inte har koncession i nordiskt land 

• Professionell sport 

• Försäkringen har en kvalificeringstid gällande 

sjukdom om 6 månader 

• Sjukdom och kroppsfel som funnits/visat 

symptom före tecknandet av försäkringen 

• Utländska barn omfattas av sjukdomsdelen så 

snart de varit i Sverige i 1 år och genomgått en 

  


