Storebrand barneforsikring

Blir barnet ditt langvarig og alvorlig syk eller
utsettes for en ulykke kan det få store
økonomiske konsekvenser både for barnet
og for familien. En barneforsikring sikrer
både barnet og familien økonomisk om noe
uforutsett skulle skje.

Velg en av tre for b
 arnet ditt
I Storebrand kan du velge mellom tre barneforsikringer. Basis,
Ekstra eller Total. Barneforsikring i Storebrand må kjøpes før
barnet fyller 18 år og kan beholdes helt til barnet fyller 26 år.
Deler av forsikringspakkene kan deretter videreføres som
voksenforsikring uten ny helsevurdering.

Basis

Ekstra

Total

Sikret

Utgjør i dag

Medisinsk invaliditet ulykke

Medisinsk invaliditet ulykke

Medisinsk invaliditet ulykke

30 G - (Maks)

Kr 3 191 970

Medisinsk invaliditet sykdom

Medisinsk invaliditet sykdom

Medisinsk invaliditet sykdom

30 G - (Maks)

Kr 3 191 970

Behandlingsutgifter ved

Behandlingsutgifter ved

Behandlingsutgifter ved

1 G (Maks)

Kr 106 399

ulykke

ulykke

ulykke

Utvalgte sykdommer

Utvalgte sykdommer

Utvalgte sykdommer

4G

Kr 425 596

- engangssum

- engangssum

- engangssum

Dagpenger sykehusopphold

Dagpenger sykehusopphold

Dagpenger sykehusopphold

0,7 prosent av G pr natt

Kr 745

Ombygging av bolig

Ombygging av bolig

Ombygging av bolig

Inntil 250 000

Uførekapital - engangssum

Uførekapital - engangssum

Uførekapital - engangssum

8G

ved minst 40 % uførhet

ved minst 40 % uførhet

ved minst 40 % uførhet

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp

EYR online doktor*

EYR online doktor*

EYR online doktor

Eyr online psykolog

Eyr online psykolog

Død

Død

1G

Støtte til pleie og omsorg

Støtte til pleie og omsorg

Inntil 2 G i 5 år eller frem

Død

Kr 851 192

Inntil 10 000 kroner

Kr 106 399

til barnet fyller 18 år
Uførepensjon med regule-

Uførepensjon med regule-

1 G per år (Maks).

ring - månedlig utbetaling

ring - månedlig utbetaling

Utbetales månedlig.

Behandlingsavtale for barnet
ditt.

Sykehusbehandling på privat sykehus. Fysio-

Barnet er sikret: Behandling
innen 10 dager hos legespesialist. Storebrand betaler for
behandlingen
Pris:

Pris:

Pris:

0-17 år: 2 124 kroner per år

0-17 år: 4 121 kroner per år

0-17 år: 5 901 kroner per år

G viser til Folketrygdens grunnbeløp på 106 399 kroner.

Kr 106 399

terapeut, kiropraktor, naprapat og manuell
terapeut - inntil 24 behandlinger samlet
per år. Psykolog - inntil 12 behandlinger per
hendelse. Tilgang til 24 timers rådgivnings
tjeneste.

Medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke

foreldre/forsikringstakere hvis oppholdet varer i minst 7 netter

Hele summen utbetales ved 100 prosent livsvarig invaliditet

sammenhengende og vi tilbakebetaler da fra første natt. Der

som skyldes sykdom eller ulykke. Erstatningens størrelse redu

som barnet er hjemme som følge av permisjon fra sykehuset

seres tilsvarende ved delvis invaliditet.

legges det til grunn at karenstiden på 7 netter er oppfylt. Rett
til erstatning gjelder for det antallet netter barnet har hatt

Invaliditet etter ulykke utbetaler erstatning for invaliditets

opphold på sykehus. Erstatningen gis for maksimalt 365 netter

grader mellom 1-100 prosent. Medisinsk invaliditet etter syk

for samme sykdom eller ulykke. Dekningen opphører når

dom utbetales for invaliditetsgrader mellom 50 -100 prosent.

barnet fyller 18 år.

Dersom barnet får utbetaling ved medisinsk invaliditet før fylte

Ombygging av bolig

18 år vil utbetalingene innberettes til Statsforvalteren. Stats

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller får en varig

forvalteren foretar deretter selvstendig vurdering av hvordan

sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, dekker

pengene skal forvaltes, eventuelt utbetales.

vi kostnader til ombygging av boligen for inntil 250 000.
Dekningen opphører når barnet fyller 18 år.

Behandlingsutgifter ved ulykke
Nødvendig behandling av barnet ved skader etter en ulykke.

Pleie og omsorg

Nødvendig behandling kan være: tannlegebehandling, fysikalsk

Får barnet behov for langvarig privat pleie eller tilsyn på grunn

behandling, medisiner, reiser til og fra hjemstedet. Utbetalingene

av skade eller sykdom, vil dere kunne ha rett til en hjelpestønad

går til foreldre/forsikringstaker.

fra NAV. Innvilges en slik stønad vil vi også utbetale støtte til
dette. Utbetalingen vil da være på henholdsvis 10, 20, 50 eller

Uførhet – engangssum ( uførekapital)

100 prosent av 2 G avhengig av hvilken sats som er innvilget fra

Om barnet etter fylte 18 blir erklært minst 40 prosent varig

NAV. Vi utbetaler beløpet til foreldrene i inntil 5 år, eller frem til

arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, får han/hun

barnet fyller 18 år. Erstatningen er skattefri.

utbetalt en engangssum.

Månedlig utbetaling ved uførhet, med regulering
Erstatning ved utvalgte sykdommer

Om barnet etter fylte 18 blir erklært minst 40 prosent arbeids

Blir barnet rammet av en av de utvalgte sykdommene:

ufør på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales en årlig uføre

• kreft

pensjon tilsvarende 1 G. Utbetalingen vil skje månedlig. Erstat

• leddgikt

ningen utbetales så lenge uførheten varer men maksimalt

• diabetes

til barnet fyller 67 år. Ved uførhet mellom 40 og 100 prosent

• multippel sklerose (MS)

utbetales beløpet i forhold til uføregrad. Uførepensjon under

• hjernesvulst

utbetaling øker fast med 2 prosent per år for å sikre barnets

• Inflammatorisk tarmsykdom (Ulcerøs colitt eller Morbus

kjøpekraft fremover.

Crohn)
• cystisk fibrose

Psykologisk førstehjelp

• alvorlig hjerneskade

Om barnet eller medlem av husstanden dør så dekkes inntil

• nyresvikt

10 000 kroner til behandling hos psykolog.

• lammelser
• schizofreni

EYR videokonsultasjon med lege:

• svulst i ryggmarg

Barneforsikringen gir deg tilgang til digital legetjeneste om du
har helsespørsmål om barnet ditt. Du kan ta samtalen når det

eller trenger organtransplantasjon, medfører dette gjerne len

passer deg og barnet ditt. Det påløper en egenandel ved gjen

gre tids sykdomsbehandling og oppfølging. Dette kan fort ha en

tatt bruk av tjenesten for Barneforsikring Basis og Ekstra*.

økonomisk konsekvens for hele familien. Beløpet kommer raskt
til utbetaling til dere foreldre/forsikringstakere som en økono

EYR videokonsultasjon med psykolog:

misk hjelp, slik at dere kan ta noen gode valg for barn og familie.

Barneforsikringen gir barn fra 14 år tilgang til digital psykolog
tjeneste via mobilappen EYR.
En brukervennlig og sikker tjeneste hvor barnet får mulighet til

være nødvendig at dere som foreldre er til stede. Dette gjelder

å snakke med psykolog ved mindre eller mer alvorlige psykiske

spesielt om barnet har lav alder. Et langvarig opphold på

plager. Barnet kan bestille time med psykolog og få behandling

sykehus kan medføre økte utgifter eller også tap i foreldrenes

eller bli henvist videre til mer spesialisert kompetanse i det

arbeidsinntekt. Dagpengene kommer til utbetaling til dere som

offentlige eller private helsevesen.

* Har du barneforsikring Basis eller Ekstra, har du to gratis konsultasjoner. Deretter påløper det en liten egenandel på 200 kroner per konsultasjon.
Har du barneforsikring Total, Super eller Topp, betaler du ikke egenandel. Egenandelen kan bli endret ved høyere bruk av tjenesten enn forutsatt.

Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08880, storebrand.no

45563

Blir barnet lagt inn på sykehus/behandlingssted kan det ofte
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Erstatning ved sykehusopphold:

