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: Standard, Pluss og Topp. Barneforsikring i Storebrand må kjøpes før barnet
f yller 18 år og kan beholdes helt til b
 arnet fyller 26 år. F
 orsikringen kan deretter videreføres som «voksenforsikring» uten ny helse
vurdering.

Standard

Pluss

Topp

Gir utbetaling ved ulykke,
erstatning ved sykehusopp
hold, utvalgte sykdommer,
død og engangsutbetaling
ved uførhet.

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

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

7 av 10 kunder velger Pluss.

Utbetalinger og omfang
Barnet ditt er sikret rask
behandling av spesialist.
Storebrand betaler for
behandlingene

• Sykehusbehandling på
privat sykehus – innen
maks. 14 dager
• Behandling av legespesialist
• Fysioterapeut, kiropraktor,
naprapat og manuellterapeut – inntil 24 behandlinger
samlet per kalenderår
• Psykolog – inntil 12 behandlinger per hendelse
• Tilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste

Uførhet – uførepensjon
(månedlig utbetaling)

Uførhet – uførepensjon
(månedlig utbetaling)

93 634 kroner per år / 7 800
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

2 529 450 kroner (maks.)

Behandlingsutgifter ved ulykke

Behandlingsutgifter ved ulykke

Behandlingsutgifter ved ulykke

93 634 kroner (maks.)

Uførhet - engangssum

Uførhet - engangssum

Uførhet - engangssum

812 490 kroner

Utvalgte sykdommer
– engangssum

Utvalgte sykdommer
– engangssum

Utvalgte sykdommer
– engangssum

383 250 kroner

Utbetaling ved
sykehusopphold

Utbetaling ved
sykehusopphold

Utbetaling ved
sykehusopphold

Storebrand Fordel: 900 kroner
per natt etter 7 dager.
Øvrige kunder: 613 kroner
per natt etter 7 dager

Død

Død

Død

93 634 kroner

Pris:
0-16 år: 118 kroner per måned
17 år: 138 kroner per måned

Pris:
0-16 år: 206 kroner per måned
17 år: 238 kroner per måned

Pris:
0-16 år: 325 kroner per måned
17 år: 372 kroner per måned

Alle tall pr 01.01.2018

Kort om de ulike
dekningene

gis for maksimalt 365 netter for samme

av sykdom eller ulykke, utbetales en årlig

sykdom eller ulykke. Utbetalingen går til

uførepensjon til fylte 67 år. Ved 100 pro

foreldre/forsikringstaker.

sent arbeidsuførhet er den månedlige
erstatningen 7 800 kroner, tilsvarende

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Ombygging av bolig

Hele summen utbetales ved 100 p
 rosent

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke,

varig invaliditet. Erstatningens s tørrelse

eller får en sykdom som krever tilpas

Behandlingsforsikring

minsker tilsvarende ved delvis invaliditet.

ning av boligen barnet bor i, dekker vi

Barnet er garantert rask behandling både

Dersom barnet får utbetaling ved

kostnader til ombygging av boligen for

på sykehus og av spesialister. Behandlings

medisinsk invaliditet før fylte 18 år vil ut

inntil 250 000 kroner. Du må vise oss

forsikringen vil være et supplement til hva

betalingene innberettes til Fylkesmannen.

et kostnadsoverslag over totalutgifter.

det offentlige kan tilby. Du er sikret rask

Fylkesmannen foretar deretter en selv

Behovet må dokumenteres av lege

behandling både til de store og alvorlige

stendig vurdering av hvordan p
 engene

spesialist.

og til de litt m
 indre alvorlige lidelsene. Du

skal forvaltes, eventuelt u
 tbetales.

93 634 kroner pr. år. Utbetales til barnet.

har tilgang til H
 elpLine – en telefontjeneste

Død

med helsepersonell som ordner alt det

Behandlingsutgifter ved ulykke

Det utbetales en kontantsum på 93 634

praktiske ved behov for behandling. Du får

Tannlegebehandling, fysioterapi- og

hvis barnet skulle dø. Utbetalingen går til

også tilgang til vår døgnåpne rådgivnings

kiropraktorbehandling, proteser,

foreldre/forsikringstaker.

tjeneste, hvor du kan ringe og snakke med

medisiner, forbindingssaker, reiser til/

profesjonelle samtalepartnere ved for

kroner. Det er en egenandel på 1 000

Uførhet – månedlig utbetaling
(uførepensjon)

kroner pr. ulykke. Ingen egenandel for

Om barnet etter fylte 18 år blir erklært

Barneforsikring Topp. Utbetalingen går

minst 50 prosent arbeidsufør på grunn

fra hjemstedet dekkes, opptil 93 634

eksempel depresjon e
 ller andre psyko
sosiale problemstillinger.

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 barnet.

Erstatning ved utvalgte sykdommer
Noen foreldre vil kanskje ha behov for
å ta permisjon eller dekke andre ekstra
utgifter som kan oppstå. Derfor får for
eldre/forsikringstaker raskt utbetalt en
engangserstatning dersom barnet skulle
få en av disse alvorlige sykdommene:
Kreft, leddgikt, diabetes, m
 ultippel skler
ose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt,
Morbus Crohn, cystisk fibrose, alvorlig
hjerneskade, nyresvikt, lammelser el
ler trenge organtransplantasjon.

Erstatning ved sykehusopphold
sammenhengende på sykehus, utbe
tales det en erstatning for hver natt på
sykehus – ut over 7 netter. Erstatningen
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Må barnet være mer enn en uke

