Gravid- og spedbarnsforsikring
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Storebrand Livsforsikring AS			

Produkt: Gravid- og spedbarnsforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår. Forsikringen kan kjøpes enten før, eller etter at barnet er født.
Forsikringen kan kjøpes fra barnet er født og innen det blir 3 måneder gammelt. Produktarket beskriver forsikringen når den kjøpes etter at
barnet er født.

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter rett til erstatning ved ulykke og dødsfall som rammer barnet.
Forsikringen omfatter i tillegg rett til erstatning ved sykehusopphold for mor og barn, samt dekning av utgifter til psykologisk førstehjelp.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

	Dekning av utgifter til psykologisk førstehjelp ved

Engangsutbetaling ved alvorlig medfødt

barnets dødsfall

sykdom

	Sykehusopphold for mor og/eller barn som har
varighet på minst 7 døgn sammenhengende

Dødsfall på forsikringstaker (mor)
	Skader på foster eller barnet som skyldes at

Dødsfall for barnet som følge av ulykke

mor har misbrukt rusmidler

	Varig medisinsk invaliditet på barnet som følge av

Forsikringstilfeller som er forsettlig fremkalt

ulykke

V
 arig medisinsk invaliditet som følge av ulykke

Behandlingsutgifter på barnet som følge av ulykke

på forsikringstaker (mor)

Er det noen begrensninger i dekningen?
Symptom på sykdom som oppstår innen 14
dager etter kjøp
Sykehusopphold utbetales for inntil 14 dager
og utbetales kun en gang
Ulykkesforsikring dekker ikke redningsomkostninger og opphold/behandling i private
sykehus uten offentlige tilskudd

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norden
Forsikringstaker (mor) og forsikret (barnet) må ha fast bostedsadresse i Norge

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

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter ved kjøp av forsikringen å bekrefte følgende:
”Jeg bekrefter at jeg ikke kjenner til at det er påvist eller mistanke om noen svært alvorlig eller livstruende sykdom eller
misdannelse hos barnet, og at barnet ikke er født prematurt (før uke 38).”
Dersom barnet er utsatt for en ulykke eller får en sykdom som kan føre til erstatningskrav skal du melde fra om dette uten
ugrunnet opphold til Storebrand.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.
Forsikringen betales for hele forsikringstiden med et engangsbeløp, og innbetalt premie blir ikke refundert ved oppsigelse.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den?
Forsikringen gjelder fra du har signert søknaden med BankID og betalt premien. Forsikringen gjelder fram til barnet blir
4 måneder gammelt. Forsikringen opphører ved symptom i symptomperioden som er perioden de første 2 ukene etter kjøp.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?
Du kan sende signert brev til Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker. Du kan også avslutte din forsikring på
din forsikringsoversikt på www.storebrand.no.
Forsikringen er betalt for hele forsikringstiden og innbetalt premie blir ikke refundert ved oppsigelse.
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Forsikringen har engangsbetaling og det er fast pris for hele perioden uansett når du kjøper den.

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

