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Viktigt att veta 
För att du som försäkringstagare
ska få bra och tydlig information om
innehållet i och omfattningen av din
försäkring, har vi markerat med en
pil framför text som innehåller extra
viktig information för dig.

 I din försäkring kan det finnas
vissa begränsningar i försäkringsskyddet.

Detta är endast en översiktlig information som du har laglig rätt
att få innan du köper försäkringen. Fullständig information hittar
du i villkoret som finns på vår webbplats.

Försäkringar för dig som är gravid
• Gravidförsäkring Bas
• Gravidförsäkring Plus

Gravidförsäkring Plus kostar 1 200 kronor
(oavsett antal barn). Utöver det skydd du får
med Bas tillkommer följande:

 Tänk på att gravidförsäkringen inte auto-

För barnet:
• medicinsk invaliditet vid sjukdom
• ärr
• diagnosersättning
• kostnadsbidrag
• sjukhusvistelse
• läke- och resekostnader vid sjukdom och
olycksfallsskada
• tandskada, hjälpmedel samt kläder vid
olycksfallsskada.

matiskt övergår till en barnförsäkring när
barnet är fött eller då gravidförsäkringen
upphört att gälla. Läs mer om detta i informationen nedan.

 Teckna gravidförsäkringen så tidigt som
möjligt under graviditeten. Teckna och betala
premien för Gravidförsäkring Plus så tidigt
som möjligt under graviditeten annars gäller
den inte för vissa komplikationer som upptäcks till exempel vid ultraljud.
Gravidförsäkring Bas
Gravidförsäkring Bas är gratis och innehåller
en olycksfallsförsäkring som ger ersättning
för medicinsk invaliditet vid olycksfallsskada
för den som är gravid, den andra föräldern
och den gravidas väntade barn (oavsett antal).
Den ger även ersättning om den gravida, den
andra föräldern eller barnet avlider. Vid en
krisreaktion hos den gravida och den andra
föräldern kan försäkringen ersätta hjälp från
psykolog.
Gravidförsäkring Plus
Försäkringen kompletterar Gravidförsäkring
Bas och ersätter bland annat skador som kan
uppstå vid för tidig födsel eller i samband
med förlossningen. Detta skydd kan du bara
få med en gravidförsäkring.

För den gravida och den andra föräldern:
• dödsfallsersättning oavsett dödsorsak.
För den gravida:
• ersättning vid komplikationer under
graviditet och förlossning
• sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer.

För att teckna vår Barnförsäkring fyller
du i en ansökan tillsammans med en hälso
deklaration. När din kompletta ansökan och
hälsodeklaration kommit till oss bedömer
vi om vi kan erbjuda vår försäkring med
normala villkor. Kontakta oss så skickar vi
både ansökan och hälsodeklaration.
Om du har en betald Gravidförsäkring
Plus och köper vår Barnförsäkring innan barnet är sex månader, sjunker priset på Barnförsäkringen, första året, med 500 kronor.
Under tiden fram till och med barnet blir sex
månader kan du från vissa avsnitt i försäkringen få ersättning både från Gravidförsäkring Bas och Plus och från barnförsäkringen.

 Vem kan teckna en Gravidförsäkring?
Gravidförsäkring Bas och Gravidförsäkring
Plus kan du som är gravid teckna under hela
graviditeten. Vid tidpunkten för tecknandet /
köpet, ska den försäkrade vara folkbokförd
och ha sin huvudsakliga dygnsvila i Sverige.

 När börjar försäkringen gälla?
 Ansök om vår Barnförsäkring
Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt
till en Barnförsäkring.
Vi rekommenderar därför att du så snart
som möjligt efter förlossningen köper vår
Barnförsäkring, eftersom den ger ett mer
omfattande skydd än vår Gravidförsäkring.
Länsförsäkringars Barnförsäkring ger ett bra
skydd för ditt barn, både vid sjukdom och
olycksfallsskada.

Gravidförsäkring Bas börjar gälla dagen efter
den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22.
Gravidförsäkringen Plus börjar gälla
dagen efter att försäkringen är betald men
tidigast i graviditetsvecka 22. Betalningen
måste ske före barnets födelse varför det är
viktigt att betala försäkringen så tidigt som
möjligt.
 Efter barnets sexmånadersdag upphör
försäkringen att gälla och kan inte förnyas.

Gravidförsäkring Bas
Skydd för barnet, den gravida och den andra
föräldern
Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfallsskada
Ersättning lämnas vid olycksfallsskada som
ger en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100 procent. Vid medicinsk
invaliditet för barnet som understiger 50 pro
cent beräknas ersättningen på 500 000 kronor. Om barnets medicinska invaliditet är
50 procent eller högre beräknas ersättningen
på 1 000 000 kronor.
För den gravida och den andra föräldern
beräknas ersättningen på 500 000 kronor.
Ersättning vid dödsfall
Vi betalar 10 000 kronor om någon av de försäkrade avlider.
Kris för den gravida och den andra föräldern
Ersättning kan lämnas vid en krisreaktion till
exempel i samband med att barnet drabbas av
en förlossningsskada eller allvarlig sjukdom.
Om ni behöver träffa en psykolog kan vi ersätta
behandlingar upp till en kostnad av 10 000 kro
nor per försäkrad.
Gravidförsäkring Plus
Skydd för barnet
Nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom
Ersättning lämnas vid en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet. Exempel på ersättningsbara

sjukdomar kan vara astma, allergi eller förlossningsskada. Ersättningens storlek beror på
hur stor invaliditetsgraden är, 1–100 procent.
Vid medicinsk invaliditet under 50 procent
beräknas ersättningen på 500 000 kronor.
Vid 50 procent medicinsk invaliditet eller högre
beräknas ersättningen på 1 000 000 kronor.
Ärr
Ersättning lämnas för ärr som orsakats av en
olycksfallsskada eller sjukdom och som krävt
läkarbehandling. Bedömning av ersättning
görs enligt Länsförsäkringars ärrtabell.
Diagnosersättning
Ersättning lämnas med 50 000 kronor om
barnet får:
• allvarligt hjärtfel (som kräver operation
före sex månaders ålder)
• allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma
• blindhet och allvarlig synnedsättning
• CP-skada
• Downs syndrom
• dövhet och allvarlig hörselnedsättning
• klumpfot (som kräver gipsbehandling eller
operation)
• läpp-, käk- och gomspalt
• reduktionsmissbildning
• ryggmärgsbråck
• vattenskalle.

exempel får ett halvt vårdbidrag betalar vi
hälften av försäkringens kostnadsbidrag. Helt
kostnadsbidrag är 48 000 kronor per år. Ersättningen får du i längst tre år och längst till
dess barnet fyllt fyra år.
Tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt
sjukt barn kan jämställas med vårdbidrag under förutsättning att barnets vårdbehov är
styrkt under minst sex månader i följd.
Sjukhusvistelse
Om barnet blir inskrivet för vård på sjukhus
under minst tre dygn i följd, får du ersättning
för sjukhusvistelse med 200 kronor från första dygnet under högst 180 dygn.
Kostnader
Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för
läke-, rese- och tandskadekostnader inom
Sverige, i längst fem år från skadan.
Vid sjukdom lämnas ersättning för läkeoch resekostnader inom Sverige efter en
sammanhängande sjukperiod på minst 30 dagar (karenstid) och längst i ett år från det att
sjukdomen blev aktuell.
Kostnader för hjälpmedel vid olycksfallsskada som uppstår inom fem år från skadan
ersätts med högst 50 000 kronor.
Kläder som skadas vid olycksfallsskada
och som krävt tand-/läkarbehandling kan ersättas med högst 10 000 kronor. Vi kan göra
åldersavdrag eller betala för reparationer.

Kostnadsbidrag
Kostnadsbidrag kan lämnas om någon av föräldrarna beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan. Kostnadsbidraget följer vårdbidragets storlek, vilket betyder att om du till
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Dödsfallsersättning
Om barnet, den gravida eller andra föräldern skulle avlida utbetalas ett belopp på
20 000 kronor.
Skydd för den gravida
Komplikationer vid graviditet och förlossning
Ersättning lämnas med 3 000 kronor per
komplikation om
den gravida drabbas av:
• akut kejsarsnitt
• havandeskapsförgiftning
• stor blodförlust (minst två liter)
• svåra bristningar (grad 3–4).
Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
Om den gravida blir inskriven på sjukhus
under minst tre dygn i följd för graviditetskomplikationer betalar vi ut ersättning för
sjukhusvistelse med 200 kronor per dygn
från första dygnet, längst till och med förlossningen.

• epilepsi, ICD G40
• missbildning och kromosomavvikelse, ICD
Q00-Q99 (t ex Downs syndrom och missbildning i inre organ)
• neuropsykiatrisk störning, ICD F70-F99
(t ex ADHD, Aspergers syndrom, autism
och utvecklingsstörning)
• sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet, ICD G11, G12, G60 och G71
(t ex muskelsvaghet)
• ämnesomsättningssjukdomar, ICD E23
och E70-E90 (t ex cystisk fibros).
Några av de undantagna sjukdomarna ersätts
ändå med diagnosersättning om du köpt
Gravidförsäkring Plus.
Alla nämnda sjukdomar/skador specificeras med ICD-koder i villkoren. ICD är en internationell, av Världshälsoorganisationen,
fastställd klassifikation av sjukdomar och
hälsoproblem.
Vid vistelse utanför Sverige, krig eller
krigsliknande oroligheter, atomkärnprocess
och terroristhandling finns också inskränkningar i försäkringen.

 Viktiga inskränkningar i försäkringen
Försäkringen ersätter inte sjukdomar
eller kroppsfel och inte heller följder av
sådana tillstånd som visat sig före för
säkringens begynnelsedag, till exempel på
ultraljud.
Följande sjukdomar och följder av sådan
sjukdom, oavsett uppkomstorsak är helt undantagna från försäkringen:
• blindhet och allvarlig synnedsättning, ICD
H47 och H54
• blödarsjuka, ICD D66 och D67
• dövhet och allvarlig hörselnedsättning,
ICD H90

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 självständiga
länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna
en helhet av bank- och försäkringstjänster.
Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djuroch grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar
för en trygg bostadsaffär. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som
är din försäkringsgivare.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Exempel
Disa är i slutet av graviditeten och kontrolleras hos MVC för protein i urinen samt högt
blodtryck. Disa blir i graviditetsvecka 35 inlagd för havandeskapsförgiftning som trots
behandling blir allt allvarligare och till slut resulterar i akut kejsarsnitt efter fyra dagar.
Disa får ligga kvar på sjukhuset i några dagar för kontroll. Det visar sig efter en tid att
barnet inte hör någonting på ena örat. Barnet ligger på neonatalavdelning till graviditetsvecka 37 då barnet får åka hem.
Ersättning lämnas med 3000 kronor för Disas havandeskapsförgiftning, 3000 kronor
för Disas akuta kejsarsnitt. För sjukhusvistelse på grund av graviditetskomplikation
lä mnas ersättning med 200 kronor per dygn i fyra dygn vilket blir 800 kronor.
I ersättning för barnets sjukhusvistelse lämnas 200 kronor per dygn i 14 dygn vilket
blir 2800 kronor. Diagnosersättning lämnas med 50 000 kronor för barnets hörsel
nedsättning.
Den sammanlagda skattefria ersättningen i det här fallet är totalt 59 600 kronor.
Om fler barn föds, till exempel vid tvillingfödsel så är övriga barn också försäkrade då
försäkringen gäller oavsett antal barn.

Omfattning, avtalstid och priser
Detta är endast en översiktlig information.
De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till
dig. Omfattning, avtalstid och pris framgår av
ditt avtal. Svensk lag tillämpas på avtalen och
tvister mellan parterna kan prövas av allmän
domstol. All kommunikation sker på svenska.
Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet,
telefon eller utanför våra kontor, så kallat
distansköp, har du möjlighet att ångra köpet
inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Har du hunnit betala får du pengarna tillbaka
med avdrag för den tid som du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt
finns i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Behandling av personuppgifter
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar
personuppgifter. F ullständig information om
hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som
du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/
personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall ditt lokala
länsförsäkringsbolag.
De personuppgifter som vi samlar in om
dig behandlas enligt de lagar och förordningar
som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra
försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts
av dig innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom länsförsäkrings
gruppen, framställa rättsliga anspråk och
marknadsföring. De kan också användas till
statistik, marknads- och kundanalyser, produkt
utveckling, att förebygga skador och övriga
ändamål som framgår av den fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”.
Vill du inte att dina personuppgifter används
till direktmarknadsföring kan du anmäla det
till oss.
I första hand använder vi uppgifterna
inom länsförsäkringsgruppen men de kan i
vissa fall lämnas till företag, föreningar och
organisationer som länsförsäkringsgruppen
samarbetar med inom och utanför EU och
EES-området. Personuppgifter kan också
lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga
till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer
du delar hushåll med.
Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev
eller som du av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig
såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter

om engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister.
För behandling av dessa uppgifter är alla bolag
inom länsförsäkringsgruppen gemensamt
personuppgiftsansvariga.
Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader
för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter
använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som
begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon
skada hos annat försäkringsbolag.
Personuppgiftsansvarig för GSR är
GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.
Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första
hand den person du haft kontakt med eller
vår klagomålsansvariga/kundombudsman.
Mer information hittar du på vår webbplats.
Om du ändå är missnöjd kan du vända dig
till Personförsäkringsnämnden med medicinska tvistefrågor, www.forsakringsnamnder.
se, 08-522 787 20. Gäller tvisten andra frågor
kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se, 08-508 860 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
Du kan även vända dig till domstol för att
få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader
kan oftast ersättas om du har en rättsskydds
försäkring. Du betalar då enbart självrisken.
Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du också vända dig till
Konsumenternas försäkringsbyrå,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.
Även den kommunala konsumentvägledaren
kan ge råd och information.
Mer information om våra gravidförsäkringar
finns i villkoren G14:1 som du hittar på vår
webbplats eller kontakta oss så skickar vi
dem till dig.
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-190100 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-302300 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-93000 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 040-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00

lansforsakringar.se

