Försäkring för
händelser i livet
Produktöversikt
Olycksfall
– Olycksfallsförsäkring
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– Sjukförsäkring
– Diagnosförsäkring
– Förtidskapital
– Sjukvårdsförsäkring
Dödsfall
– Livförsäkring
– Familjeskydd
Barn
– Gravidförsäkring
– Barnförsäkring
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Olycksfallsförsäkring
När olyckan är
framme

Med vår Olycksfallsförsäkring får du ett
ekonomiskt skydd när olyckan är framme.
Den ger bland annat ersättning för invaliditet, dödsfall, rehabilitering, läkarvård
och tandskador.
Du väljer själv vilket invaliditetsbelopp
du vill teckna och kan medförsäkra din
make/maka eller sambo.
Försäkringen gäller också om du hamnar
i kris till följd av rån, hot eller överfall som
polisanmälts, nära anhörigs död, långvarig
arbetslöshet, svår sjukdom och vid våld i
familjen. Vid våld i familjen krävs ingen
polisanmälan. Du får ersättning för upp till
tio behandlingstillfällen hos psykolog eller
psykoterapeut.
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Det här kan ingå
•

•
•

tandvård, resor till och från vård eller behandling,

Ett olycksfall är ett plötsligt utifrån kommande

merkostnader under akut sjukdomstid, skadade

våld mot kroppen som man inte kunnat förutse.

kläder och glasögon, rehabilitering, sveda och

Psykiska skador betraktas inte som kroppsskada.

värk, handikapphjälpmedel, vanprydande ärr,

Överansträngning, förgiftning, smittoämne,

kosmetiska defekter och skadade tänder.Sjukhus-

medicinska preparat och ingrepp som inte har

vistelse – ersättning betalas ut efter 7 dagar.

med olyckan att göra omfattas inte.

Krisförsäkring – upp till 10 stödsamtal hos psyko-

•

Kärnexplosion eller radioaktiv strålning i sam-

terapeut eller psykolog vid särskilda händelser.

band med militär verksamhet och frivilligt orsa-

Antingen olycksfall, omkostnadskapital eller

kad kroppsskada ses inte heller som olycksskada.

sveda och värk – ersättning vid arbetsoförmåga
•

Begränsningar

Ersättning för kostnader vid läkarvård, läkemedel,

Ersättning lämnas inte för kostnader som kan

under den första sjuktiden.

ersättas enligt lag, annan författning, annan för-

Dödsfall – till dödsboet utbetalas

säkring, gällande kollektivavtal, som t ex arbets-

ett engångsbelopp.

skada/arbetssjukdom, ansvars- och trafikskada.

Invaliditet – om olycksfallet leder till invaliditet,
kan försäkringen ge ersättning för bestående nedsättning av kroppsfunktion och arbetsförmåga.

Exempel

Försäkringsbelopp

Erik, 50 år, är på resa och åker skidor. Han

Medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet vid olycks-

faller och får en skada på korsbandet i knät.

fall, kan du välja försäkringsbelopp mellan 400 000 –

Erik måste opereras och blir sjukskriven i

2 000 000 kr eller 10 – 50 prisbasbelopp.

tre månader. Som tur är har Erik en Olycks-

Medicinsk invaliditet vid sjukdom, 22 000 kr eller

fallsförsäkring som ersätter hans kostnader

5 prisbasbelopp.

i samband med olyckan. För den tiden han

Dödsfall, engångsbelopp 25 000 – 50 000 kr eller

var sjukskriven fick han ett omkostnads-

0,5 – 1 prisbasbelopp.

kapital på 9 200 kr.
Skadan läkte men Erik fick bestående

Vem kan teckna försäkring?

knäbesvär som värderades ge 4 procent

•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett
företag som har avtal med Förenade Liv.
•• Make eller sambo till person som har rätt att
teckna försäkring. Make eller sambo kan ansöka
om försäkring om gruppmedlem tecknat minst en
av försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet, om
inte annat har avtalats.

medicinsk invaliditet Ersättningen för

forenadeliv.se

invaliditeten blir 4 procent av Försäkringsbeloppet 1 000 000 kr vilket ger 40 000 kr.
Det här är kortfattad information om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på forenadeliv.se
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Sjukförsäkring
Om du blir sjuk
Att vara långvarigt sjuk påverkar ofta den pri-
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vata ekonomin. Du kan förbättra det ekonomiska
skyddet med en sjukförsäkring. Den kompletterar
ersättningen från Försäkringskassan och täcker
en del av inkomstbortfallet. Beloppet är skattefritt
och betalas ut varje månad.
Normalt betalar arbetsgivaren sjuklön under
de första 14 dagarna. Därefter får du sjukpenning
från Försäkringskassan ca 80 procent av din lön.
Har din arbetsgivare tecknat kollektivavtal får du
ca 10 procent av lönen under det första året utöver
sjukpenningen. Perioden efter denna måste du
omfattas av en sjukförsäkring för att kunna täcka
upp inkomstbortfallet på ca 10 procent som tidigare ersatts från kollektivavtalets försäkring.

100% lön

Upp till 90% av lönen kan du komplettera själv

80
60

20
0
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Karensdag

40

Dag 1

Dag 1 - 14 Dag 15 - 90

Dag 91-

Sjukpenning 80% av lön

Avtalad sjukförmån

Sjuk-/aktivitetsersättning c:a 65% av lön

Förenade Livs sjukförsäkring

forenadeliv.se
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Det här kan ingå
Ersättningen betalas, efter en viss karenstid, vid

Begränsningar

inkomstförlust på grund av arbetsoförmåga som är

Ersättningen kan begränsas så att den

godkänd av Försäkringskassan. Ersättningen betalas

motsvarar 90 procent av den inkomst du

ut som längst i 60 månader eller tills du fyller 65 år.

hade före skadan.

Ingår Diagnosförsäkring i din sjukförsäkring kan

Ersättningen begränsas för sjukdom

du även få ut ett engångsbelopp 30 dagar efter vissa

som du haft inom 2 år innan du tecknade

fastställda diagnos. Vissa begränsningar förekommer.

försäkringen.

Mer information finns i produktbladet Diagnosförsäkring.
Det kan även ingå ersättning vid långvarig
arbetsoförmåga, ersättning vid medicinsk invaliditet

Exempel

och förtidskapital. Förtidskapital innebär att du själv

Kurt drabbas av lungcancer. Kurt har en

kan få ut ett skattefritt engångsbelopp om du skulle

diagnosförsäkringen och från den får

bli sjukskriven en längre tid eller om du beviljats

han 44 000 kr.

sjukersättning. Du kan välja mellan olika försäk-

Efter en långvarig behandling blir

ringsbelopp utifrån behov. Mer information finns

Kurt sjukskriven fem månader och får

i produktbladet Förtidskapital.

då en ersättning från sjukförsäkringen
med 4 200 kronor i månaden.

Försäkringsbelopp
Mellan 500 kr – 4 200 kr/månad. Du väljer själv vilket

Det här är kortfattad information om

belopp som försäkringen ska gälla för. Vilket belopp

försäkringen. Fullständiga försäkrings-

du kan teckna beror på din inkomst.

villkor finns på forenadeliv.se.

Ersättningen betalas högst ut upp till 90 % av full
lön efter skatt som du hade före skadan. Är denna
nivå uppnådd genom andra försäkringar betalas
ingen ersättning ut.

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för
att teckna försäkringen.

Vem kan teckna försäkring?
• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett
företag som har avtal med Förenade Liv.
• Make eller sambo till person som har rätt att
teckna försäkring. Ansökan om försäkring kan
göras om gruppmedlem tecknat minst en av
försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet,
om inte annat har avtalats.

forenadeliv.se
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Diagnosförsäkring
När du får en
allvarlig diagnos

Skulle du drabbas av en allvarlig sjukdom,
ställs mycket av tillvaron på ända. Då kan det
vara skönt att få ett ekonomiskt andrum eller
rehabilitering när livet känns som svårast.
En allvarlig diagnos förändrar livet. Inte bara
för dig, utan också för dina närmaste. Försäkringen ger er hela familjen också möjlighet
att få samtalsterapi, om krisförsäkring ingår
i avtalet.
Redan 30 dagar efter ställd diagnos kan en
skattefri ersättning utbetalas. Du väljer själv
vad pengarna ska användas till. Till exempel för
att prova alternativa behandlingar i utlandet
eller att förverkliga en livsdröm tillsammans
med familjen.
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Det här kan ingå
Ett skattefritt engångsbelopp om du får en specifik
diagnos.
•• Diagnoser som du får ersättning för försäkringen
är: Cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuronsyndrom, Multipel skleros, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation eller
TBE, Neuroborrelios till följd av fästingbett.
•• Operation – av hjärtats kranskärl, förträngning
eller aneurysm i oarta eller hjärtklaff. Upphörande njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS
från blodtransfusion eller behandling, dövhet,
förslut av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.
•• I försäkringen kan även detta ingå om det finns
med i ditt gruppavtal.
•• Krisförsäkring
•• Begravningshjälp – engångsbelopp betalas ut till
dödsboet om du skulle avlida innan det har gått
30 dagar från den dagen diagnosen ställts.

Försäkringsbelopp
Du kan själv välja om ersättningen, 40 000 kr –
200 000 kr eller 1 – 5 prisbasbelopp ska betalas ut

Begränsningar
Symtom innan du tecknat försäkring.
Under de första 12 månaderna gäller att
ersättning inte utbetalas för besvär eller
symtom som har debuterat före försäkringens ikraftträdande även om diagnosen ställts
efter att försäkringen trätt i kraft.
Om du återinsjuknar i samma diagnos
Ersättning utbetalas inte vid diagnos om du
före du tecknat försäkring haft samma diagnos. Detta gäller även senare komplikationer
av en sjukdom.

Exempel
Anna, 52 år, fick diagnosen bröstcancer
och beskedet kom som en chock för hela
familjen. Anna fick en ersättning på
50 000 kr från sin Diagnosförsäkring
vilket gav familjen möjlighet att kunna
vara mer tillsammans under denna
svåra tid.

helt eller delvis i form av ett rehabiliteringsprogram

Det här är kortfattad information om

eller som ekonomisk hjälp.

försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på forenadeliv.se

Vem kan teckna försäkring?
•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett
företag som har avtal med Förenade Liv.
•• Make eller sambo till person som har rätt att
teckna försäkring. Ansökan om försäkring kan
göras om gruppmedlem tecknat minst en av försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet, om inte
annat har avtalats.

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att teckna
försäkringen.

forenadeliv.se
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Förtidskapital
Trygghet vid långvarig arbetsoförmåga

När en olycka eller sjukdom leder till att du
inte kan arbeta på en längre tid, påverkas
oftast den privata ekonomin. För att förbättra ditt ekonomiska skydd kan du välja
Förtidskapital som ger en skattefri engångsersättning om du varit sjuk i minst 36
månader eller om Försäkringskassan fattat
beslut om sjukersättning före 65 års ålder.

apital på
k
s
d
i
t
r
ö
f
Läs om
akringar
s
r
o
f
/
e
.s
v
i
l
forenade

8

forenadeliv.se

l
gruppavta
t
t
i
d
d
e
am
Kontroller ller för just dig!
ä
vad som g

Det här kan ingå
Förtidskapitalet innehåller alltid en ersättning vid

Begränsningar

lång-varig arbetsoförmåga. Det innebär att du kan

Du kan få Förtidskapital från flera försäk-

få ut ett skattefritt engångsbelopp om du förlorar

ringar men du kan inte få ut ersättning för

arbetsförmågan en längre tid. Du kan välja mellan

hel arbetsoförmåga vid mer än ett tillfälle.

olika försäkringsbelopp utifrån ditt behov.

Försäkringsbelopp
Du väljer själv försäkringsbelopp 200 000 kr –

Exempel

1 300 000 kr eller 5 – 30 prisbasbelopp när du ansöker

Under 2009 insjuknade Sven första

om försäkring.

gången. Därefter har han haft ett flertal

Hur högt försäkringsbelopp som betalas ut beror

kortare och längre sjukperioder. Under

på vilken omfattning du valt och om du varit arbets-

2011 beslutade Försäkringskassan om

oförmögen helt eller delvis.

hel sjukersättning för Sven.

Försäkringsbeloppet reduceras med stigande ålder.

Sven som är 40 år och hade tecknat
ett förtidskapital på 400 000 kronor,

Vem kan teckna försäkring?

vilket innebar att han fick en ersättning

•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett
företag som har avtal med Förenade Liv.
•• Make eller sambo till person som har rätt att
teckna försäkring. Make eller sambo kan ansöka
om försäkring om gruppmedlem tecknat minst en
av försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet, om
inte annat har avtalats.

på 320 000 kr.
Det här är kortfattad information om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på forenadeliv.

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att teckna
försäkring.

forenadeliv.se
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Sjukvårdsförsäkring
Snabb vård utan
omvägar

Sjukvårdförsäkringen ger dig snabb tillgång till
rådgivning och specialistsjukvård oavsett var i
landet du bor. Du får tillgång till bland annat
kvalificerad medicinsk rådgivning, läkarvård,
operationer, sjukhusvård, psykologbesök,
rehabilitering och eftervård.
I försäkringen finns en vårdgaranti som
ger dig rätt att få kontakt med en läkare
inom 5 dagar.
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Det här kan ingå
I försäkringen ingår alltid:
1. Vårdgaranti, du ska inom 5 arbetsdagar
få kontakt med en läkare.
2. Vårdrådgivning, du får medicinsk
rådgivning via telefon.
3. Vårdplanering, hjälp med att hitta
den bästa vägen till vård.
4. Läkarvård
5. Sjukhusvård och operation

Begränsningar
Om du haft en sjukdom eller skada före försäkringstiden måste du ha varit symtomfri två år för att få
ersättning.
Graviditetsbehandlingar eller sjukdom/skada som
uppstått vid särskilt riskfylld verksamhet och skada
vid elitidrott ersätts inte. Det finns också begränsningar vid utlandsvistelse och vistelse i krigszoner.
För att få teckna försäkringen måste du antingen
vara bosatt i Sverige eller jobba här och bo i något

Ersättning för:

nordiskt land. Du ska vara inskriven i Försäkrings-

6. Patientavgifter

kassan. Vara svensk medborgare eller vara bosatt här

7. Resor och logi

minst 12 månader.

8. Eftervård och rehabilitering

Det finns ytterligare några undantag i försäkringen

9. Hjälpmedel

som du hittar du i villkoren. Här redovisas enbart en

10. Krisstöd hos psykolog

del.

11. Hälsoprofil på webb
12. Läkemedelskostnader
13. Tandvårdskostnader
14. Sjukgymnast, naprapat och/eller kiropraktor
15. Hjälp i hemmet efter operation
16. Självriskeliminering vid akutvård utomlands
17. Hälsoundersökning
18. Second opinion

Vem kan teckna försäkring?
•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett
företag som har avtal med Förenade Liv.
•• Make eller sambo till person som har rätt att
teckna försäkring. Make eller sambo kan ansöka
om försäkring om gruppmedlem tecknat minst en
av försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet, om
inte annat har avtalats.

Exempel
Gunnar, 60 år, har under en längre tid haft
väldigt ont i en höft. Han anmäler detta och får
dagen efter en tid hos en läkare. Efter magnetröntgen konstateras att man måste sätta in en
höftprotes. Detta genomförs inom tre veckor.
Efter en tid får Gunnar samma problem med
andra höften och får då på samma sätt hjälp
genom sin Sjukvårdsförsäkring.
Det här är kortfattad information om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor
finns på forenadeliv.se

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att teckna
försäkring.

forenadeliv.se
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Livförsäkring
Trygghet för
din familj

När någon avlider skapar det ofta, utöver
den sorg som finns, också ekonomiska
problem för en familj. Med en livförsäkring
kan du ge din familj en ekonomisk trygghet.
Ersättningen betalas ut som ett skattefritt
engångsbelopp vid dödsfallet.
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Det här kan ingå
Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp vid
dödsfallet.
Livförsäkringen kan också innehålla ett efterlevandeskydd, ett månadsbelopp som betalas ut i 1

Begränsningar
Det finns begränsningar i försäkringen vid
vistelse utanför Sverige vid krig eller krigsliknade oroligheter.

till 5 år.
Försäkringen kan även omfatta Barngrupplivförsäkring som utbetalas med ett engångsbelopp om
barnet skulle av-lida. Försäkringen gäller längst till
dess barnet fyller 20 år.

Försäkringsbelopp
I livförsäkringen kan ett belopp väljas mellan 500 000
– 1 300 000 kr eller 1 – 3 prisbasbelopp.
Om efterlevandeskydd ingår betalas ett månadsbelopp som ligger mellan 1 000 – 12 000 kr eller 1 – 3
prisbasbelopp per år.

Exempel
Marie 56 år, avled efter en tids sjukdom.
Marie hade tecknat en Livförsäkring
med Efterlevandeskydd. Genom den fick
mannen ett ekonomiskt stöd som gjord
att han kunde klar kostnaderna för
bostaden. Från Livförsäkringen utbetalades ett engångsbelopp på 180 000 kr och
från Efterlevandeskyddet fick han 2 500 kr
i månaden under ett år.

Ingår barngrupplivförsäkring är försäkringsbeloppet mellan 20 000 – 50 000 kr, eller 0,5 – 1 prisbasbe-

Det här är kortfattad information om

lopp.

försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på forenadeliv.se

Vem får pengarna?
Den som får pengarna från livförsäkringen kallas
förmånstagare. Generellt anges make eller sambo
som förmånstagare, därefter arvingar. Du kan byta
förmånstagare genom att fylla i en särskild blankett.
Från Barngruppslivförsäkringen betalas pengarna
ut till dödsboet.

Vem kan teckna försäkring?
•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett
företag som har avtal med Förenade Liv.
•• Make eller sambo till person som har rätt att
teckna försäkring. Make eller sambo kan ansöka
om försäkring om gruppmedlem tecknat minst en
av försäkringarna somerbjuds i gruppavtalet, om
inte annat har avtalats.

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att teckna
försäkring.

forenadeliv.se
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Familjeskydd
Ett utökat skydd
till din familj

Pengarna från en försäkring kan vara avgörande
för att en familj ska ha råd att bo kvar i sin bostad
om en av försörjarna dör. Familjeskyddet förstärker
ekonomin i upp till fem år. Ersättningen betalas ut
månadsvis.
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Det här ingår
Ett skattefritt belopp betalas ut månadsvis upp till
fem år till den du har valt som förmånstagare om du
skulle avlida före 65 års ålder.

Begränsningar
Det finns begränsningar i försäkringen vid
vistelse utanför Sverige vid krig eller
krigsliknade oroligheter.

Försäkringsbelopp och utbetalningstid
Från 1 000 till 12 000 kr per månad, eller 1 till 3
prisbas-belopp, utbetalt per år.

Vem kan teckna försäkring?
•• Medlem i förbund, förening eller anställd i ett
företag som har avtal med Förenade Liv.
•• Make eller sambo till person som har rätt att
teckna
försäkring. Make och sambo kan ansöka om
försäkring om gruppmedlem tecknat minst en av
försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet.

Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att teckna
försäkringen.

Exempel
Marie, 56 år, avled av en tids sjukdom.
Marie hade tecknat en Livförsäkring
och Familjeskydd och genom den fick
hennes man ett ekonomiskt stöd.
Från Livförsäkringen utbetalades ett
engångsbelopp på 180 000 kr och från
Familjeskyddet fick han 2 500 kr i
månaden under fem år.
Det här är kortfattad information om försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor
finns på forenadeliv.se

Vem får pengarna?
Den som får pengarna från livförsäkringen kallas
förmånstagare. Generellt anges make eller sambo
som förmånstagare, därefter arvingar.
Du kan byta förmånstagare genom att fylla i en
särskild blankett.

forenadeliv.se
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Barnförsäkring
När livet börjar

Barn har oftast ett sämre försäkringsskydd
än vi vuxna. Med vår barnförsäkring kan
du ge ditt barn en trygg start på äventyret
– dygnet runt från vecka 10 under graviditeten ända upp till 25 års ålder. Du får ett
skydd när olyckan är framme eller om ditt
barn skulle drabbas av sjukdom. Det finns
en försäkring som omfattar alla barn
i familjen eller en försäkring per barn.
För att ge alla barn samma trygghet erbjuder vi en försäkring som inte har några
särskilda begränsningar eller undantag för
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
som till exempel ADHD och Asperger
syndrom, ätstörningar och självskadebeteenden – något få barnförsäkringar erbjuder.
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Barnförsäkring – före barnets födelse
Det här kan ingå
I försäkringen kan ingå skydd både under och efter
graviditeten, om den tecknas före veckan 36 under
graviditeten. De olika försäkringsmomentens innehåll kan skilja sig åt vid de olika tidpunkterna. Under
graviditeten ingår följande moment.

Begränsningar
Du får inte ha kontrollerats eller behandlats
på grund av diabetes, hjärt- och njursjukdom eller högt blodtryck före ansökan om
försäkring och före graviditetsveckan 23.

•

Medicinsk invaliditet vid olycksfallsskada

•

Krisförsäkring som ger möjlighet till samtals-tera-

normal fram till graviditetsvecka 23 för att

pi om någon i familjen drabbas av psykisk ohälsa i

ersättning för sjukhusvistelse ska betalas.

samband med graviditeten.

Graviditeten ska av läkare betraktas som

För ersättning vid vårdkostnadsersättning

•

Läke- och resekostnader

ska lämnas ska sjukdom visat sig och sjuk-

•

Tandskada

domen lett till att föräldern blivit berättigad

•

Sjukhusvistelse, ersättning efter minst 3 dagars

till minst en fjärdels vårdbidrag före barnet

vistelse på sjukhus.

fyllt 6 månader.

•

Dödsfall, engångsbelopp

•

Rehabiliteringshjälpmedel

•

Ersättning vid speciella diagnoser:

Exempel

•

Downs syndrom

•

Medfödd vattenskalle

Malin är gravid med sitt första barn

•

Ryggmärgsbråck

och drabbas av havandeskapsförgift-

•

Medfödda missbildningar i – hjärtats kamrar

ning och får ligga 15 dagar på sjukhus.

och förbindelser – hjärtats skiljeväggar – de

Från Barnförsäkringen får Malin 3 000

stora artärerna, reduktionsmissbildningar

kronor. Malins dottern Julia föds med

i övre och undre extremitet

Downs syndrom.
Från Diagnosförsäkring får familjen

•

Blindhet

•

Psykisk utvecklingsstörning

80 000 kronor. De får dessutom ersätt-

•

Cerebral pares (CP)

ning för läke- och resekostnader med

•

Cancer

sammanlagt 4 500 kronor.

•

Vårdkostnadsersättning om vårdbidrag

Malin och hennes sambo Martin har

beviljats för sjukdom som visat sig innan

ett behov av att få samtalsstöd och ge-

barnet fyllt 6 månader.

nom försäkringen får de träffa en terapeut under 10 stycken samtalstillfällen.

Försäkringsbelopp
•

Medicinsk invaliditet upp till 800 000 kr

•

Dödsfall 20 000 kr om barnet avlider och 10 000 kr
om mamman eller pappan avlider

•

Vårdkostnadsersättning upp till 120 000 kr

•

Diagnosförsäkring upp till 120 000 kr

•

Efter tre dagars sjukhusvistelse betalas 200 kr
per dag ut i högst 360 dagar.

forenadeliv.se
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Barnförsäkring – efter barnets födelse
Det här kan ingå

•

Diagnosförsäkring som gäller om barnets drabbas
av

I försäkringen kan ingå skydd både under och efter

•

graviditeten. De olika försäkringsmomentens inne-

•

Hjärthinneinflammation

håll kan skilja sig åt vid de olika tidpunkterna.

•

TBE, som ger kvarstående men

•
•

Cancer

•

Neuroborrelios

Medicinsk invaliditet med eller utan

•

Upphörande njurfunktion

begränsningar av vissa diagnoser

•

Organtransplantation

Ekonomisk invaliditet med eller utan

•

HIV/Aids vid blodtransfusion

begränsningar av vissa diagnoser

•

Dövhet, förlamning i armar och ben,

•

Läkarbesök och resor

Multipel skleros, förlust av arm eller ben,

•

Tandskador

blindhet, förlorad talförmåga eller stroke.

•

Skadade kläder och glasögon

•

Sjukhusvistelse

Försäkringsbelopp

•

Hjälpmedel vid rehabilitering,

•

•

Krishjälp, vid allvarliga händelser om gör att
barnet behöver akut hjälp ingår möjlighet till

mellan 800 000 och 2 400 000 kr.
•

Ersättning för vanprydande ärr som barnet fått

Ekonomisk invaliditet mellan
800 000 och 2 400 000 kr

behandlingstillfällen hos psykolog/psykoterapeut.
•

Medicinsk invaliditet

•

Diagnosförsäkringen mellan
40 000 – 120 000 kr

genom olycka eller sjukdom
•

Vårdkostnadserättning – om vårdnadshavaren får

•

Vårdkostnadsersättningen 40 000 – 120 000 kr

•

Vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård

•

Sjukhusvistelse 200 – 500 kr per dag

av allvarligt sjukt barn från försäkringskassa på

•

Vård i hemmet 200 – 500 kr per

grund av barnets särskilda behov .
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Hälsokrav
Det kan behövas hälsodeklaration för att
teckna försäkringen.

Föräldrastöd
Föräldrastöd ring 0200-274 000. En öppen telefonlinje
dit du kan ringa om du har frågor om barn och familj.
I tjänsten ingår:
•

Barnmorska om du har frågor kring graviditet

•

Professionella rådgivare för frågor om barn
(barnsjuksköterska, socionom)

•

Begränsningar
För att få rätt till ersättning från Diagnosförsäkring – Barn, Vårdkostnadsersättning – Barn samt
Medicinsk-och ekonomiskinvaliditet ska symptom på sjukdom första gången ha visat sig efter
att försäkringen varit i kraft i 6 månader för det
försäkrade barnet. Om du höjer försäkringsbelopp och eller lägger till försäkringsmoment
under försäkringstiden börjar dessa att gälla
efter 6 månader.

Ring obegränsat antal gånger

Öppet dygnet runt för barnfrågor, kl. 07.00-22.00 för
frågor om graviditet. Året runt.

Exempel
Eva, 22 år faller av en häst och bryter fotleden. Genom försäkringen får Eva ersättning
för läke- och resekostnader med 1 200 kr.
Eva får ett ärr efter skadan och för detta
får hon en ersättning på 16 000 kr.
Skadan läker men tyvärr så blir Eva inte
helt bra i fotleden. Läkarna konstaterar att
hon har fått en 4 procentig bestående medicinsk invaliditet. Evas försäkringsbelopp är
800 000 kr vilket innebär att hon får en
ersättning på 32 000 kr som motsvarar
4 procent medicinsk invaliditet.
Det här är kortfattad information om försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor
finns på forenadeliv.se.

forenadeliv.se
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FL 1356, april 2013.

Förenade Liv utvecklar och erbjuder försäkringslösningar med omtanke
och ger snabb hjälp när den behövs som mest. Men omtanken stannar inte
där, utan vi arbetar aktivt för såväl bättre hälsa som mindre våld i samhället.

Förenade Liv Gruppförsäkring AB
106 60 Stockholm
www.forenadeliv.se

