Gravidförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: ICA Försäkring AB			

Produkt: Gravidförsäkring

ICA Försäkring AB, org.nr 556966–2975, ICA Försäkring AB har tillstånd från Finansinspektionen i Sverige att meddela
skadeförsäkring och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, www.fi.se
eller e-post finansinspektionen@fi.se. ICA Försäkring AB:s tillstånd kan kontrolleras genom kontakt med Finansinspektionen.
Det här dokumentet är endast ett faktablad som överskådligt presenterar huvudsaklig omfattning och begränsningar och är skapat för att
du enklare skall kunna jämföra olika försäkringsprodukter. Fullständiga villkor och förköpsinformation för Gravidförsäkring hittar du på vår
hemsida icaforsakring.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en försäkring för dig som är gravid, pappan/partner och det väntade barnet/barnen. Försäkringen kan tecknas med två olika
omfattningar. I ditt försäkringsbrev framgår vilken omfattning din försäkring har, Gravid Fri eller Gravid Plus. Försäkringen täcker olika
former av tillfälliga eller bestående fysiska och psykiska skador, sjukdomar eller tillstånd som kan inträffa i samband med en graviditet,
förlossning eller till följd av en olycksfallsskada. Försäkringen kan också ersätta sjukhusvistelse vid förlossningskomplikationer.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringsbelopp vid olycksfallsskada: 500 000 kr för barn och
vuxna. Försäkringsbeloppet vid sjukdom: 500 000 kr. Gäller
endast för barnet.
Gravid Fri – för barnet, den gravida och pappan/partnern
Medicinsk invaliditet vid olycksfallsskada – ersättning vid
bestående nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska
funktionsförmåga. Ersättningen beror på nedsättning av
funktionsförmåga. Högsta ersättning: 500 000 kronor.
Kristerapi - Försäkringen ersätter kostnad för korttidsterapi
vid förlossningsdepression, om barnet föds med gravt
handikapp eller allvarlig sjukdom/tillstånd eller om någon av de
försäkrade avlider under försäkringstiden. Ersättning: Upp till 10
behandlingstillfällen.
 Dödsfallsersättning – om någon av de försäkrade avlider
utbetalas 25 000 kronor, oavsett orsaken till dödsfallet.
Gravidförsäkring Plus – för den gravida tillkommer
följande omfattning,
Graviditetskomplikationer – vid havandeskapsförgiftning och
missfall. Ersättningsbelopp: 3 000 kronor.
Förlossningskomplikationer – vid akut kejsarsnitt, svår
blodförlust, svår perinealbristning, vaginalhematom, blödning
i slidvägg och analinkontinens med kvarstående besvär.
Ersättningsbelopp: 3 000 kronor.
 Sjukhusvistelse – dagsersättning lämnas från inskrivningsdagen
på sjukhus fram till förlossningsdagen på grund av
graviditetskomplikation. Ersättningsbelopp: 200 kronor/dag.

Vad ingår inte i försäkringen?
Blödarsjuka.
Blindhet och allvarlig synnedsättning.
Dövhet och allvarlig hörselnedsättning.
Vissa medfödda ämnesomsättningssjukdomar, till exempel
cystisk fibros.
Vissa neuropsykiatriska störningar, till exempel motorisk
utvecklingsstörning.
Vissa sjukdomar inom det centrala nerv- och
muskelsystemet, till exempel cerebral pares.
Vissa missbildningar och kromosomavvikelser, till exempel
missbildning i inre organ.
För ovan undantagna sjukdomar och tillstånd kan dock
ersättning lämnas från momentet Diagnosersättning.
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Vad ingår i försäkringen?
Gravidförsäkring Plus – för barnet tillkommer
följande omfattning,
Medicinsk invaliditet vid sjukdom – ersättning vid bestående
nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska
funktionsförmåga. Ersättningen beror på nedsättning av
funktionsförmåga. Högsta ersättning: 500 000 kronor.
Diagnosersättning - om barnet drabbas av vissa i
försäkringsvillkoren särskilt listade sjukdomar eller tillstånd
utbetalas ersättning i form av ett engångsbelopp, till exempel
vid allvarligt hjärtfel, blindhet, allvarlig synnedsättning,
CP-skada, downs syndrom, klumpfot, ryggmärgsbråck och
vattenskalle. Ersättningsbelopp: 50 000 kronor.
 Vårdersättning – vid barnets olycksfallsskada eller sjukdom
som medför att vårdnadshavare beviljas vårdbidrag.
Ersättningsbelopp: upp till 9 000 kr/månad.
Ärrersättning – vid ärr och annan utseendemässig förändring
till följd av barnets olycksfallsskada eller sjukdom. Ersättning
utbetalas enligt Trafikskadenämndens tabell.
Sjukhusvistelse – dagsersättning vid barnets sjukhusvistelse
på grund av olycksfallsskada, sjukdom eller vård på
neonatalavdelning. Ersättning: 200 kr/dag i upp till 180 dagar.”

Finns det några begränsningar av vad

 försäkringen täcker?

Försäkringen gäller inte för sjukdom, olycksfallsskada,
funktionshinder, psykomotorisk utvecklingsförsening
respektive utvecklingsstörning och inte heller för följder av
sådana tillstånd där symtom visat sig före försäkringstiden,
till exempel på ultraljud eller fostervattenprov. Detta
gäller även om diagnos kunnat fastställas först under
försäkringstiden.
Försäkringen gäller inte om KUB visar mer än 1/200 innan
försäkringen betalats.
Invaliditet som förelåg när försäkringen trätt i kraft
berättigar inte rätt till ersättning.
Olycksfallsskada och sjukdom om den medicinska
invaliditetsgraden inte är mätbar inom tre år.
Ärr som inte är framträdande
Behandling i öppenvården eller i samband med normal
förlossning.
Mer än 100 % invaliditet för en och samma olycksfallsskada
eller sjukdom.
Olycksfallsskada eller sjukdom om den försäkrade avlider
innan rätt till invaliditetsersättning inträtt.
Skada som uppkommit genom användning av till exempel
medicinska preparat, vaccin eller genom ingrepp som inte
var föranledd av olycksfallsskada eller sjukdom.
Framkallande av försäkringsfall.
Professionell idrott om ersättningen uppgår till mer än ett
prisbasbelopp.
Pandemi.
Krigsskador.
Terrorhandling.
Atomskador.
Force majeure.
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Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller dygnet runt och i hela världen. Ersättning vid sjukhusvistelse endast inom Norden.

Vilka är mina skyldigheter?
• Upplysningsplikt. Försäkringstagaren, den försäkrade och dennes vårdnadshavare är skyldig att lämna upplysningar som kan ha betydelse
för om försäkringsansökan ska kunna godkännas, förnyas eller medge höjning av försäkringsbeloppet. Har försäkringstagaren eller den
försäkrade på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för
riskbedömningen är ICA Försäkring fritt från ansvar för inträffade skadefall.
• Du måste ange riktiga och fullständiga uppgifter vid tecknandet av försäkringen. Din försäkring kan vara ogiltig om vi inte får rätt
information.
• Du måste betala premien för Gravid Plus innan försäkringsskyddet kan börja gälla. Försäkringen börjar gälla dagen efter betalning av
premie, men tidigast graviditetsvecka 22 (21+6)
• Kontrollera dina försäkringshandlingar när du får dem så att du säkerställer att informationen är korrekt.
• Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande, som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken, ändras.
Din försäkring kan vara ogiltig om vi inte får rätt information.
• Du ska snarast möjligt anmäla inträffad skada.
• Du måste lämna korrekt och fullständig information vid skada. Om du inte gör det så riskerar du att få mindre eller ingen ersättning.

När och hur ska jag betala?
”Gravid Fri” är gratis att teckna. Premien för ”Gravid Plus” ska betalas inom 14 dagar efter den dag då ICA Försäkring avsänt premieavi till dig.
Betalas inte premien inom 14 dagar har ICA Försäkring rätt att säga upp avtalet.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
”Gravid Fri” börjar gälla från tecknandet, men tidigast graviditetsvecka 22 (21+6).
”Gravid Plus” börjar gälla dagen efter betalning av försäkringen men tidigast graviditetsvecka 22 (21+6). För att ”Gravid Plus” ska gälla måste
premien ha betalats före förlossningen startar. ”Gravid Fri” och ”Gravid Plus” upphör att gälla vid barnets sexmånadersdag.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan. Uppsägningen kan ske skriftligt eller muntligt per telefon.
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