Barneforsikring Topp
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.

Norske barn har ofte en enkel forsikring som ikke dekker de
alvorlige konsekvensene av sykdom og varig utelukkelse fra

TOPP
(Kjøpes fra 3. mnd. – tom. 17 års alder)

arbeidslivet. Det er langt større fare for at barnet blir rammet
av alvorlig sykdom enn av ulykker. Majoriteten av utbetalingene
fra barneforsikring gjelder sykdom.
Vi tilbyr en helhetlig forsikring som dekker alvorlige syk
dommer i tillegg til ulykke. Forsikringen gir barnet også
økonomisk trygghet om det skulle bli arbeidsufør som
følge av sykdom eller ulykke i barndommen. Barneforsikring
i Storebrand må kjøpes før barnet fyller 18 år og kan beholdes
helt til barnet fyller 26 år. Forsikringen kan deretter videre
føres som «voksenforsikring» uten ny helsevurdering. Dette
gjelder dekninger ved dødsfall og uførhet samt behandlings

Med Barneforsikring Topp er barnet ditt sikret rask
behandling av spesialist. Storebrand betaler for
behandlingene.
Utbetalinger og o
 mfang:
• Sykehusbehandling på p
 rivat sykehus – innen maks.
10 virkedager
• Behandling av legespesialist
• Fysioterapaut, kiropraktor, naprapat og manuellterapaut
inntil 24 behandlinger samlet pr. kalenderår
• Psykolog – inntil 12 behandlinger pr. hendelse.
• Tilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste
• Videokonsultasjon med allmennlege

forsikringen.
Barneforsikring Topp er en unik kombinasjon av vår beste
tradisjonelle barneforsikring, Pluss, og en behandlings
forsikring. Barnet er sikret utbetalinger ved ulykke, sykdom

Uførhet – uførepensjon (månedlig u
 tbetaling)
Utbetalinger og o
 mfang:
kr 96 883 pr. år/ 8 074 pr. måned (maks.)

og uførhet.
I tillegg er barnet garantert rask behandling på privat
s ykehus og behandling av legespesialister. Behandlinger
hos fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, manuellterapeut
og psykolog er inkludert i forsikringen. Behandlings
forsikringen er et godt supplement til hva det offentlige
kan tilby.
Storebrand Barneforsikring gir deg og barnet økonomiske
trygghet, både på kort og lang sikt. Storebrand tilbyr 3 ulike

Årsak:
Utbetalinger og o
 mfang:
Medisinsk invaliditet ved ulykke  .  .  . kr 2 616 900 (maks.)
Behandlingsutgifter ved ulykke .  .  .  . kr 96 883 (maks.)
Uførhet – engangssum .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 840 580
Erstatning ved utvalgte sykdommer . kr 396 500
Ombygging av bolig . . . . . . . . . . kr 250 000 (maks.)
Sykehusopphold  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Storebrand Fordel:
kr 900 pr. natt etter 7 dg.
Øvrige kunder kr 634.
Død  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr 96 883

barneforsikringer. I tillegg til Topp beskrevet over tilbyr vi
følgende forsikringer:
• Barneforsikring Standard gir utbetaling både ved sykdom
og ulykke og har engangsutbetaling ved uførhet.

Kostnad pr. år:			
				

• Barneforsikring Pluss gir utbetaling både ved ulykke,
sykdom og følgeskader som arbeidsuførhet, både som
engangsutbetaling og månedlig pensjon.

Alle tall pr 01.01.2019

0–16 år: kr 4 034
17 år:
kr 4 616

Kort om de ulike
dekningene

eldre/forsikringstaker raskt utbetalt en

årlig uførepensjon til fylte 67 år. Ved

engangserstatning dersom barnet skulle

100 p
 rosent arbeidsuførhet er den

få en av disse alvorlige sykdommene:

månedlige erstatningen 8 074 k roner,

Kreft, leddgikt, diabetes, multippel skler

tils varende 96 883 kroner pr. år.

Medisinsk invaliditet ved ulykke

ose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt,

Utbetales til barnet.

Hele summen utbetales ved 100 prosent

Morbus Crohn, cystisk fibrose, alvorlig

varig invaliditet. Erstatningens s tørrelse

hjerneskade, nyresvikt, lammelser eller

Behandlingsforsikring

minsker tilsvarende ved delvis invaliditet.

trenge organtransplantasjon.

Barnet er garantert rask behandling

Dersom barnet får utbetaling ved

både på sykehus og av spesialister.

medisinsk invaliditet før fylte 18 år vil ut

Erstatning ved sykehusopphold

Behandlingsforsikringen vil være et

betalingene innberettes til Fylkesmannen.

Må barnet være mer enn en uke

supplement til hva det offentlige kan

Fylkesmannen foretar deretter en selv

sammenhengende på sykehus, utbe

tilby. Du er sikret rask behandling både til

stendig vurdering av hvordan pengene

tales det en erstatning for hver natt på

de store og alvorlige og til de litt m
 indre

skal forvaltes, eventuelt u
 tbetales.

sykehus – ut over 7 netter. Erstatningen

alvorlige lidelsene. Du har tilgang til

gis for maksimalt 365 netter for samme

HelpLine – en telefontjeneste med helse

Behandlingsutgifter ved ulykke

sykdom eller ulykke. Utbetalingen går til

personell som ordner alt det praktiske

Tannlegebehandling, fysioterapi- og

foreldre/forsikringstaker.

ved behov for behandling. Du får også

kiropraktorbehandling, proteser,

tilgang til vår døgnåpne rådgivnings

medisiner, forbindingssaker, reiser til/fra

Ombygging av bolig

tjeneste, hvor du kan ringe og snakke

hjemstedet dekkes, opptil 96 883

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke,

med profesjonelle samtalepartnere

kroner. Det er en egenandel på

eller får en sykdom som krever tilpas

ved for eksempel depresjon e
 ller andre

1 000 kroner pr. ulykke. Ingen egenandel

ning av boligen barnet bor i, dekker vi

psykososiale problemstillinger.

for Barneforsikring Topp. Utbetalingen

kostnader til ombygging av boligen for

Videokonsultasjon med allmennlege.

går til foreldre/forsikringstaker.

inntil 250 000 kroner. Du må vise oss et

Med Barneforsikring Topp i Storebrand

kostnadsoverslag over totalutgifter. Beho

kan du få resepter, henvisning og svar

Uførhet – engangssum
(uførekapital)

vet må dokumenteres av legespesialist.

på spørsmål om ulike symptomer og

Om barnet etter fylte 18 år blir erklært

Død

å møte hos legen. Vi dekker medisinsk

minst 50 prosent varig arbeidsufør på

Det utbetales en kontantsum på 96 883

videokonsultasjon uten egenandel for

grunn av en sykdom eller ulykke, får

hvis barnet skulle dø. Utbetalingen går til

disse helseplagene:

hun/han utbetalt en engangserstatning.

foreldre/forsikringstaker.

sykdommer – uten at barnet trenger

Utbetales til forsikret.

• Muskel og skjelettplager
• Allergi

Erstatning ved utvalgte sykdommer

Uførhet – månedlig utbetaling
(uførepensjon)

Noen foreldre vil kanskje ha behov for å

Om barnet etter fylte 18 år blir e
 rklært

• Sår, utslett og insektbitt

ta permisjon eller dekke andre ekstra

minst 50 prosent arbeidsufør på grunn

• Medisinske råd

utgifter som kan oppstå. Derfor får for

av sykdom eller ulykke, utbetales en

• Øye- og urinveisinfeksjoner

Slik gjør du dersom barnet trenger behandling
1. Dersom det ikke er akutt ringer du fastlege eller legevakt for konsultasjon.
2. Dersom legen henviser deg videre til behandling på
sykehus eller spesialist ringer du til oss på:

800 83 313
for å snakke med kvalifisert helsepersonell på vår

3. Send oss skademelding via app eller e-post.
4. Når vi mottar henvisning fra deg vil vi søke etter den
beste og raskeste behandling for ditt barn i vårt nettverk av private sykehus og spesialister.

Du kan selv være med å velge det alternativet som
passer best for deg hva gjelder tid og sted.

45270i

Send e-post til helplinehelse@storebrand.no eller send
post til S
 torebrand HELPLINE, Postboks 464, 1327 Lysaker

11/2018

HELPLINE.

Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08 880, storebrand.no

