
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. 

Standard Pluss Topp
Gir erstatning ved ulykke,  
sykehus   opp hold, utvalgte 
sykdommer, død og engangs
utbetaling  
ved uførhet. 

Dekker det samme som  
Standard. Gir i tillegg måned
lige utbetalinger ved arbeids
uførhet.  

7 av 10 kunder velger Pluss.

Dekker det samme som Pluss. 
I tillegg garanteres barnet 
også rask spesialistbehandling

Utbetalinger og omfang
Barnet ditt er sikret rask  
behandling av spesialist. 

Storebrand betaler for  
behandlingene

• Sykehusbehandling på  
privat sykehus – innen 
maks. 10 dager

• Behandling av legespesialist
• Fysioterapeut, kiropraktor, 

naprapat og manuelltera-
peut – inntil 24 behandlinger 
samlet per kalenderår

• Psykolog – inntil 12 behand-
linger per hendelse

• Tilgang til 24 timers tverr-
faglig rådgivningstjeneste

Uførhet – uførepensjon 
(månedlig utbetaling)

Uførhet – uførepensjon 
(månedlig utbetaling)

111 477 kroner per år / 9 289 
kroner per måned (maks.)

Ombygging av bolig Ombygging av bolig Ombygging av bolig Inntil 250 000 kroner

Medisinsk invaliditet ved ulykke Medisinsk invaliditet ved ulykke Medisinsk invaliditet ved ulykke 3 012 900 kroner (maks.)

Behandlingsutgifter ved ulykke Behandlingsutgifter ved ulykke Behandlingsutgifter ved ulykke 111 477 kroner (maks.)

Uførhet - engangssum Uførhet - engangssum Uførhet - engangssum 967 780 kroner

Utvalgte sykdommer  
– engangssum

Utvalgte sykdommer  
– engangssum

Utvalgte sykdommer  
– engangssum

456 500 kroner

Utbetaling ved 
sykehusopphold

Utbetaling ved 
sykehusopphold

Utbetaling ved 
sykehusopphold

Storebrand Fordel: 900 kroner 
per natt etter 7 dager.  
Øvrige kunder: 730 kroner  
per natt etter 7 dager

Død Død Død 111 477 kroner

Pris:
0-16 år: 1 935 kroner per år

Pris:
0-16 år: 3 391 kroner per år

Pris:
0-16 år:  5 257 kroner per år
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Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08880, storebrand.no

Kort om de ulike dekningene
Medisinsk invaliditet ved ulykke
Hele summen utbetales ved 100  prosent varig invaliditet. Er-
statningens  størrelse minsker tilsvarende ved delvis  invaliditet. 
Dersom barnet får utbetaling ved  medisinsk invaliditet før fylte 
18 år vil utbetalingene innberettes til Fylkes mannen. Fylkes-
mannen foretar deretter en selvstendig vurdering av hvordan 
 pengene skal forvaltes, eventuelt  utbetales. 

Behandlingsutgifter ved ulykke
Tannlegebehandling, fysioterapi- og kiropraktor behandling, 
proteser, medisiner, forbindingssaker, reiser til/fra hjemstedet 
dekkes, opptil 106 399 kroner. Det er en egenandel på 1 000 
kroner pr. ulykke. Ingen egenandel for Barne forsikring Topp. 
Utbetalingen går til foreldre/ forsikringstaker.

Uførhet – engangssum  (uførekapital)
Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig 
arbeidsufør på grunn av en sykdom eller ulykke, får hun/han 
utbetalt en engangserstatning.  Utbetales til forsikret.

Erstatning ved utvalgte sykdommer
Noen foreldre vil kanskje ha behov for å ta permisjon eller dekke 
andre ekstra utgifter som kan oppstå. Derfor får foreldre/forsi-
kringstaker raskt utbetalt en engangs erstatning dersom barnet 
skulle få en av disse alvorlige syk dommene: Kreft, leddgikt, 
diabetes,  multippel sklerose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt,  
Morbus Crohn, cystisk fibrose, alvorlig hjerneskade, nyresvikt, 
lammelser eller  trenge organtransplantasjon. 

Erstatning ved sykehusopphold:
Må barnet være mer enn en uke sammen hengende på syke-
hus, utbetales det en erstatning for hver natt på sykehus – ut 
over 7 netter. Erstatningen gis for maksimalt 365 netter for 
samme sykdom eller ulykke. Utbetalingen går til foreldre/forsi-
kringstaker.

Ombygging av bolig
Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en varig 
sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, dekker 
vi kostnader til ombygging av boligen for inntil 250 000 kroner. 
Du må vise oss et kostnadsoverslag over totalutgifter. Behovet 
må dokumenteres av lege spesialist. Det forutsettes at kost-
naden ikke kan dekkes fra det offentlige eller fra annet hold. 
Du kan forhøre deg med din kommune om mulighetene for å 
få dekket alle eller deler av utgiftene du har i forbindelse med 
ombygging av bolig. NAVs hjelpemiddelsentral og Husbanken 
kan dekke flere typer utgifter. Sjekk nav.no.

Død
Det utbetales en kontantsum på 106 399  hvis barnet skulle 
dø. Utbetalingen går til foreldre/forsikringstaker. 

Uførhet – månedlig utbetaling ( uførepensjon)
Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent 
arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales en årlig 
uførepensjon til fylte 67 år. Ved 100 prosent arbeidsuførhet er 
den månedlige erstatningen 8 867 kroner, tilsvarende 106 399 
kroner pr. år. Utbetales til barnet.

Behandlingsforsikring
Barnet er garantert rask behandling både på sykehus og av 
spesialister. Behandlings forsikringen vil være et supple ment til 
hva det offentlige kan tilby. Du er sikret rask behandling både 
til de store og alvorlige og til de litt  mindre alvorlige lidelsene. 
Du har tilgang til  HelpLine – en telefontjeneste med helse-
personell som ordner alt det praktiske ved behov for behand-
ling. Du får også tilgang til vår døgnåpne rådgivnings tjeneste, 
hvor du kan ringe og snakke med profe sjonelle samtale-
partnere ved for  eksempel depresjon  eller andre psyko sosiale 
problem stillinger.
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