Barneforsikring Ekstra
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Storebrand Livsforsikring AS			

Produkt: Barneforsikring Ekstra

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Du kan velge mellom tre barneforsikringer: Basis, Ekstra og Total. Forsikringene må kjøpes før barnet fyller 18 år og gjelder til 26 år med
rett til videreføring som ”voksenforsikring”.

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen omfatter rett til erstatning ved sykdom, ulykke og arbeidsuførhet som rammer barnet.

Hva dekker forsikringen?
	Uførepensjon - Dersom barnet etter fylte 18 år er

Hva dekker forsikringen ikke?
	Forsikringen ”Utvalgte sykdommer” dekker kun

minimum 50 prosent sykmeldt utover 12 måneder
og/eller minimum 40 prosent arbeidsufør. Utbe-

sykdommer som er nevnt i forsikringsvilkårene.
 	Sykdommer og diagnoser Storebrand har reser-

talingen starter tidligst fra 18 år og det utbetales

vert seg for i forsikringsbeviset

senest til 67 år ved varig uførhet
Ombygging av bolig
 	Medisinsk invaliditet ved ulykke

Er det noen begrensninger i dekningen?

H
 ele forsikringssummen utbetales ved 100

	Symptom på sykdom som oppstår innen 3

prosent varig invaliditet. Erstatningen reduseres

måneder etter kjøp

tilsvarende ved delvis invaliditet

Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle

Medisinsk invaliditet ved sykdom


Reiser i krigsfarlige strøk

H
 ele forsikringssummen utbetales ved 100
prosent varig invaliditet. Erstatningen reduseres
tilsvarende ved delvis invaliditet. Det er ingen erstatning for invaliditetsgrad lavere enn 50 prosent
Behandlingsutgifter ved ulykke

Deltakelse i krig Norge ikke er med i
 	Særlige aktiviteter- sport og ekstremsport for
forsikret over 16 år
 	Skade som ikke regnes som ulykke som for

	Uførhet - Dersom barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 40 prosent varig arbeidsufør får hun/
han utbetalt en engangserstatning.
Utbetaling ved innvilget hjelpestønad i NAV
Utvalgte sykdommer


Utbetaling ved sykehusopphold
	Erstatning utbetales fra første dag dersom barnet
har vært 7 netter sammenhengende på sykehus
Dødsfall
Videokonsultasjon med allmennlege

 	Videokonsultasjon med psykolog for barn som har
fylt 14 år


Dekning av utgifter til psykologisk førstehjelp ved
dødsfall hos barnet eller medlem av husstanden
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eksempel virus
	Ulykkesforsikring dekker ikke redningsomkostninger og opphold/behandling i private sykehus
uten offentlige tilskudd
	V ideokonsultasjon med psykolog: Behandlingsløpet består av inntil 5 digitale konsultasjoner
per år
	Dekningene ”Utbetaling ved sykehusopphold” ,
”Utbetaling ved innvilget hjelpestønad i NAV” og
”Ombygging av bolig” opphører ved 18 år

Hvor gjelder forsikringen?
Hele verden inntil 12 måneder
Hele verden utover 12 måneder når forsikret eller foresatt foresatte er:
– Student
– Ansatt i norsk firma utenlands
– Ansatt i norsk utenrikstjeneste

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi korrekt informasjon om barnets helse ved kjøp av forsikringen.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. Er du ny kunde mottar du betalingsvarselet i posten.
Dersom du allerede har forsikringer i Storebrand vil din nye forsikring faktureres sammen med disse.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den?
Du har en midlertidig forsikring fra du har signert søknaden med BankID. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år eller tidligere oppsigelse. Forsikringen opphører ved symptom i symptomperioden som er perioden de første 3 måneder fra kjøp.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?
Du kan sende signert brev til Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker.
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Du kan også avslutte din forsikring på din forsikringsoversikt på www.storebrand.no.
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