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Detta är en sammanfattning av ICA Försäkrings barnförsäkring som du
har rätt enligt lag att få ta del av innan du ansöker om försäkringen. Det är
viktigt att du läser detta. Spara gärna informationen så har du tillgång till
den när du behöver. Tänk på att särskilt kontrollera om ett visst försäkrings
skydd som är viktigt för dig ingår i försäkringen.
De fullständiga försäkringsvillkoren finns på icaforsakring.se. Försäkrings
villkoren kommer också att skickas ut till dig tillsammans med det
försäkringsbrev som ICA Försäkring utfärdar efter att du tecknat försäkring
en. Det är försäkringsvillkoren tillsammans med försäkringsbrevet som
utgör försäkringsavtalet och som gäller vid en skada.

Du väljer själv vilka delar som ska ingå
Du väljer själv vad som ska ingå i din försäkring. På så sätt får du en
försäkring som är anpassad till just dig och dina behov. Barnförsäkringen
kan tecknas med fyra olika försäkringsbelopp och priser. Samtliga försäkrings
moment ingår i alla prisklasser men ersättningsnivån kan skilja mellan de
olika prisklasserna.
Om du köpt din försäkring online har ICA Försäkring inte kunnat genomföra
någon rådgivning kring ditt individuella försäkringsbehov. Istället har vi stämt
av den information du lämnat till oss vid köpet och säkerställt att du tillhör
den målgrupp som finns definierad för försäkringsprodukten. Målgruppen
är generellt utformad utifrån produkten och det är inte säkert att den helt
stämmer överens med dina individuella behov. I försäkringsbrevet kan du
se de uppgifter vi baserat behovsprövningen på, om någon uppgift inte
stämmer eller du har behov av rådgivning beträffande hela eller delar av
ditt försäkringsbehov tveka inte att kontakta vår kundservice på telefon
nummer 033-47 47 90 för rådgivning eller maila in på forsakring@ica.se

Viktiga allmänna undantag i försäkringen
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Försäkringar innehåller alltid vissa begränsningar och det är viktigt att du
läst om dem innan du tecknar försäkring. Försäkringen gäller inte:
• f ör sjukdom, olycksfallsskada eller funktionshinder och följder av sådana
tillstånd där symtom fanns innan försäkringen trätt i kraft,
• om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall,
• för skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat,
vaccin eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte var
föranledd av olycksfallsskada eller sjukdom,
• för skada som inträffar i samband med att den försäkrade utfört eller
medverkat till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till
fängelse,
• för skada som uppkommit genom deltagande i professionell sport eller
idrott,
• för sjukdom som av världshälsoorganisationen (WHO) fastställts som
pandemi,
• för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser,
inbördeskrig, uppror eller liknande händelser inom Sverige,
• för skada genom spridning av biologiska, kemiska eller nukleära
substanser i samband med terroristhandling,
• för skada som orsakats direkt eller indirekt av atomkärnprocess.

Vem kan försäkras?
Denna försäkring kan tecknas för barn som inte fyllt 18 år och som är
folkbokfört och stadigvarande bosatt i Sverige. Dessutom krävs att
ICA Försäkring har godkänt försäkringen efter att ha fått svar på frågor
om barnets hälsa, så kallad hälsoprövning.

Försäkringens pris
Priset på försäkringen beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Valbara
försäkringsbelopp och aktuella priser hittar du på icaforsakring.se.

När och var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller dygnet runt och i hela världen med vissa begränsningar
som anges i försäkringsvillkoren. Ett exempel på begränsning är att vid
vistelse utanför Norden ersätts inte vissa kostnader och vid vistelse utanför
Norden längre tid än 12 månader gäller försäkringen som huvudregel inte
alls. Härifrån finns dock också undantag för till exempel utlandstjänst för
svenska staten eller svenskt företag, då alltså försäkringen gäller till stora
delar. Se försäkringsvillkoren.

Barns sjukdom eller olycksfall är försäkrade
ICA Barnförsäkring innehåller ett ekonomiskt skydd vid händelse av att det
försäkrade barnet drabbas av olycksfallsskada eller sjukdom under
försäkringstiden.
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som drabbar barnet genom
plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en
identifierbar tid och plats och som krävt läkarbehandling. Som olycksfalls
skada räknas även till exempel skada på grund av plötsligt vridvåld mot
knä, arm eller ben eller smitta på grund av fästingbett.
• S
 om exempel på skador som inte omfattas kan nämnas smitta av
bakterie, virus, parasit, smittoämne samt smitta eller förgiftning genom
mat eller dryck.
Med sjukdom avses en försämring av barnets fysiska eller psykiska
hälsotillstånd under försäkringstiden, som diagnosticerats av läkare och
som inte är en olycksfallsskada.
• S
 om exempel på vad som inte ersätts kan nämnas: dyskalkyli, psykisk
sjukdom och syndrom samt beteendestörning och neuropsykiatriska
störningar som ADHD, autism.
Observera att försäkringsvillkoren innehåller fullständig information om vad
som anses vara och vad som inte anses vara olycksfallsskada respektive
sjukdom i ICA Barnförsäkring. Där finns ytterligare begräsningar men även
undantag från begränsningarna, som innebär att viss ersättning kan lämnas
för vissa undantagna sjukdomstillstånd, till exempel ersättning för medicinsk
invaliditet vid vissa psykiska sjukdomar och syndrom.

Försäkringens innehåll
Här nedan ges en sammanfattning av vad försäkringen kan ge ersättning
för. För heltäckande beskrivning av i vilka fall försäkringen gäller och inte
gäller, vilka ersättningsbelopp som är aktuella och vilka krav som ställs för
rätt till ersättning m.m. – se försäkringsvillkoren.
Medicinsk invaliditet
Om barnet får en bestående nedsättning av sin fysiska eller psykiska
funktionsförmåga till följd av olycksfallsskada eller sjukdom utbetalas
ersättning i form av ett engångsbelopp. Ersättningen betalas i förhållande
till den medicinska invaliditetsgraden. En medicinsk invaliditetsgrad upp till
19 % ger motsvarande andel av försäkringsbeloppet i ersättning. Vid högre
invaliditetsgrader, från 20 % invaliditet, lämnas dock högre ersättning.
Försäkringen gäller inte för till exempel:
• olycksfallsskada om den medicinska invaliditetsgraden inte är mätbar
inom tre år från det att olycksfallsskadan inträffade
• sjukdom om den medicinska invaliditetsgraden inte är mätbar inom fem
från det att sjukdomen visade sig
Se försäkringsvillkoren för fullständig information om ersättningsnivåer
samt för begränsningar i rätten till ersättning.
Medicinsk invaliditet för vissa undantagna sjukdomar och tillstånd
Om barnet drabbas av vissa undantagna sjukdomar eller tillstånd, se
villkoret punkt B2, kan ersättning ändå lämnas för invaliditet, dock med
högst 19 % av försäkringsbeloppet. Exempel: Barnet drabbas av någon av
de nedanstående sjukdomarna vilket medför en invaliditet om 8%.

Ersättningen blir då 8 % av försäkringsbeloppet. Hade invaliditeten istället
varit 25 % hade ersättningen blivit 19 % av försäkringsbeloppet.
De sjukdomar och tillstånd som omfattas är:
• m
 edfödda ämnesomsättningssjukdomar, till exempel cystisk fibros
• sjukdom inom det centrala nerv- och muskelsystemet, till exempel
cerebral pares (CP) och epilepsi
• missbildning och kromosomavvikelse, till exempel missbildning i inre
organ.
Ekonomisk invaliditet
Ersättning utbetalas om barnet skadar sig så allvarligt eller blir så sjukt att
det drabbas av för framtiden bestående nedsättning av sin arbetsförmåga
med minst 50 %, så kallad ekonomisk invaliditet. Ersättning ges med så stor
del av försäkringsbeloppet som motsvarar två gånger den fastställda
ekonomiska invaliditeten. Om den ekonomiska invaliditeten är 50 %
utbetalas 100 % av försäkringsbeloppet osv. Nedsättningen av arbetsförmå
ga värderas när samtliga möjligheter till arbete prövats och samtliga
möjligheter till rehabilitering är utredda. Ersättning betalas endast om
sjukdomen eller olycksfallsskadan samtidigt medfört fastställd medicinsk
invaliditet. Försäkringen ersätter inte undantagna olycksfallsskador,
sjukdomar och tillstånd enligt ovan. Se försäkringsvillkoren för viktiga
begränsningar och undantag i rätten till ersättning.
Diagnosersättning
Om barnet drabbas av vissa i försäkringsvillkoren särskilt listade sjukdomar
eller tillstånd, exempelvis malign tumör, MS, barnreumatism och allvarlig
brännskada, utbetalas ersättning i form av ett engångsbelopp motsvaran
de 10 % av försäkringsbeloppet. För vissa sjukdomar och tillstånd betalas
endast ersättning om Försäkringskassan före barnets 19-årsdag har beviljat
omvårdnadsbidrag. Ersättning för psykiska sjukdomar, syndrom och
beteendestörningar kan endast utbetalas en gång under försäkringstiden.
Detta gäller även om fler än en diagnos inom denna kategori blir diagnosticerad under försäkringstiden. Se försäkringsvillkoren för alla tillstånd som
ger rätt till ersättning samt för viktiga undantag då ersättning inte lämnas.
Ersättningsbelopp: 70 000 – 250 000 kr beroende på valt försäkringsbelopp
Ärrersättning
Försäkringen ersätter ärr och annan kvarstående utseendemässig
förändring till följd av olycksfallsskada eller sjukdom som krävt behandling
av läkare på sjukhus eller liknande. Ersättningen betalas ut som ett engångs
belopp enligt en tabell som fastställs av ICA Försäkring och som gäller vid
utbetalningstillfället. Tabellen innebär att ersättningens storlek beror på
hur ärret ser ut och var på kroppen det sitter. Ärr som inte är framträdande
ersätts inte.
Ersättningsbelopp: Enligt Trafikskadenämndens tabell, se www.trafikskadenamnden.se/skadereglering

ICA Reklam, ICA Sverige AB 2021.06 MRN_RAO1023097 Utg 3

Vård- och månadsersättning
Om barnets vårdnadshavare under försäkringstiden får rätt till omvårdnads
bidrag från Försäkringskassan eller om den försäkrade bedöms ha nedsatt
arbetsförmåga till minst 50 % utbetalas en månadsersättning till familjen.
Ersättning utbetalas i förhållande till graden av bedömt omvårdnadsbidrag
eller nedsatt arbetsförmåga. Ersättning lämnas bara för ersättningsbar
sjukdom eller olycksfallsskada. Ersättningen upphör om ekonomisk
invaliditet betalats ut.
Ersättningsbelopp: Upp till 9 000 kr/månaden
Sjukhusvård
Om barnet till följd av olycksfallsskada eller sjukdom har behov av sjukhusvistelse ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp vid akut sjukhusvistelse över minst en natt och med ett dagsbelopp för annan sjukhusvistelse. För en och samma sjukdom eller olycksfallsskada som vid flera
tillfällen medför akut behov av sjukhusvistelse lämnas ersättning för högst
två gånger per 12-månadersperiod. Dagersättning lämnas högst 365 dagar
för samma sjukdom eller olycksfallsskada. Ersättning lämnas inte för
behandling i öppenvården. Ersättning kan även utbetalas för undantagna
sjukdomar och tillstånd upp till 30 dagar.
Ersättningsbelopp: 600 kr/dag

Vård hemma efter sjukhusvistelse
Försäkringen ger ersättning med ett dagsbelopp om barnet före sin
18-årsdag behöver fortsatt vård hemma på grund av olycksfallsskada eller
sjukdom. En förutsättning är att vårdbehov kvarstår i minst 10 dagar räknat
från första sjukhusvårdsdagen. Ersättning lämnas under högst 30 dagar.
Rätt till ersättning finns inte för period då vårdersättning utbetalas.
Ersättning kan även utbetalas för undantagna sjukdomar och tillstånd.
Ersättningsbelopp: 600 kr/dag
Rehabilitering och engångskostnader för hjälpmedel
Försäkringen ger ersättning för rehabiliteringskostnader och engångskost
nader för hjälpmedel vid olycksfallsskada och sjukdom. Kostnaderna ska
uppgå till minst 2 000 kr och avse till exempel rehabiliterande behandling
(ersättning ges för högst 15 ggr), medicinskt motiverade rehabiliterings
hjälpmedel eller bostadsanpassning. I försäkringsvillkoren anges vad som
menas med rehabiliterande behandling, hur behovet ska styrkas, var
behandlingen ska utföras och viktiga undantag från rätt till ersättning.
Alla åtgärder och kostnader ska i förväg godkännas av ICA Försäkring och
ska styrkas med originalkvitton.
Ersättningsbelopp: Upp till 220 000 kr
Kristerapi
Om barnet drabbas av en krisreaktion till följd av till exempel olycksfallsskada
eller sjukdom, våld, nära anhörigs död eller mobbning lämnas ersättning för
behandling hos psykolog eller terapeut. Även vårdnadshavare eller syskon
kan ha rätt till kristerapi.
Ersättningsbelopp: Upp till 15 behandlingstillfällen
Dödsfallsersättning
Om barnet avlider under försäkringstiden utbetalas ersättning med ett
engångsbelopp, oavsett dödsfallsorsak. Utbetalning sker till barnets dödsbo
om inte särskilt förmånstagarförordnande gjorts. Blankett för att göra ett
eget förmånstagarförordnande finns på icaforsakring.se.
Ersättningsbelopp: 50 000 kr
Kostnader för vård, resor och läkekostnader m.m. vid olycksfall
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommit
inom fem år från dagen för en olycksfallsskada. Anspråk på ersättning för
kostnader vid olycksfallsskada ska intygas av behandlande läkare/
tandläkare och genom uppvisande av originalkvitton.
Exempel på vad som ersätts:
•
•
•
•

 ostnad för vård och behandling hos läkare,
K
Medicin och hjälpmedel som föreskrivits av behandlande läkare,
Resor t/r sjukhuset eller vårdcentral eller motsvarande
Kläder, glasögon, skor, klocka, hjälm m.m. som skadats vid ett olycksfall
som krävt läkarbehandling,
• Tandvård som utförs av tandläkare ansluten till Försäkringskassan i Sverige.
Exempel på vad som inte ersätts:
• K
 ostnader för privat vård, behandling och operationer eller därmed
sammanhängande kostnader för vård och resor,
• Kostnader som kan ersättas enligt lag, allmän eller annan försäkring,
• Kostnader för tandskador till följd av tuggning eller bitning.
Ersättningsbelopp för vård-, läke- och resekostnader: Nödvändiga och skäliga
Ersättningsbelopp för kläder, skor, glasögon m m: 10 000 kr/föremål
Kostnadsfri försäkring
Försäkringen blir kostnadsfri om vårdnadshavare avlider före barnets
18-årsdag. Försäkringen gäller då, utan kostnad, i den omfattning den hade
den dag vårdnadshavaren avled, till och med årsförfallodagen efter barnets
18 årsdag.

När startar och slutar försäkringen att gälla?
Försäkringen börjar normalt att gälla dagen efter den dag du ansöker om
försäkringen, eller den senare dag du väljer själv. Om försäkringen endast
kan beviljas med förbehåll börjar försäkringen gälla tidigast dagen efter
den dag du accepterat erbjudandet om försäkring. Samma regler gäller om
du ansöker om utökat försäkringsskydd. Försäkringen gäller sedan det
pågående försäkringsåret ut fram till nästa årsförfallodag.

Försäkringen förnyas varje år

Om vi inte är överens

Om du inte säger upp försäkringen kommer den att förnyas automatiskt
med ett år i taget från din försäkrings årsförfallodag. Undantag gäller om
barnet under försäkringsåret fyllt 25 år, då upphör försäkringen automatiskt
när det försäkringsåret löpt ut.

Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett
ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt
ärendet. Det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Det finns
också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på ICA Försäkring, som
ser till att klagomålet hanteras. För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa
till med klagomålet, behöver vi få information om eventuellt skadenummer
eller försäkringsnummer samt namn och adress. Vi vill också att du
beskriver vad det är i vårt beslut som du anser är fel.

Din ångerrätt och rätt att avsluta försäkringen
Du har ångerrätt de första 30 dagarna sedan du tecknat försäkringen. Du
kan då utan kostnad säga upp försäkringen per telefon eller på annat sätt.
Om du hunnit betala premie så betalas den tillbaka. Du har även senare rätt
att när som helst säga upp försäkringen att gälla, med omedelbar verkan
eller vid den framtida tidpunkt du själv väljer. I ett sådant fall har vi rätt att
behålla sådan inbetald premie för den tid som försäkringen gällt.

Oriktiga eller ofullständiga uppgifter påverkar
försäkringsskyddet
Om du lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter när försäkringen
tecknas eller försäkringsskyddet utökas kan rätten till ersättning bli lägre
eller helt utebli.

Vår rätt att ändra villkor och pris
samt att avsluta försäkringen
Försäkringsvillkoren och priset kan ändras i samband med att försäkringen
förnyas, d.v.s. från försäkringens årsförfallodag. Vi meddelar dig alltid skriftligen i god tid före ändringarna börjar gälla. Vi har rätt att avsluta din
försäkring om du inte betalar premien, lämnar oriktiga uppgifter, grovt
åsidosätter dina förpliktelser mot oss eller om det finns andra synnerliga skäl.

Betalning av premie
Du måste fortsätta betala premien hela försäkringstiden för att försäkringen
ska fortsätta gälla. Om du slutar att betala har Ica Försäkring rätt att säga
upp försäkringen. Om du inte betalar i rätt tid har vi rätt att ta ut en
påminnelseavgift.

Försäkringsgivare, tillsynsmyndighet
och tillämplig lag
Försäkringsgivare är ICA Försäkring AB (org.nr 556966-2975),
postadress 171 93 Solna, telefon 033-47 47 90, icaforsakring.se.
ICA Försäkring har tillstånd från Finansinspektionen att meddela sjuk- och
olycksfallsförsäkring och står också under tillsyn av Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, www.fi.se eller e-post
finansinspektionen@fi.se. ICA Försäkrings tillstånd kan kontrolleras genom
kontakt med Finansinspektionen. Svensk lag tillämpas på försäkringsavtal
mellan dig och ICA Försäkring.
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Frågor och skadeanmälan
Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa oss på 033-47 47 90.
Du kan också dygnet runt nå oss på talsvar och på icaforsakring.se. Vänta
inte med att anmäla en sjukdom eller olycksfallsskada. Försäkringar
innehåller alltid tidsgränser för anmälan och för att framställa krav på
försäkringsersättning. Du hittar tider för skadeanmälan i villkoren.
Skadeanmälan gör du på icaforsakring.se.

Du når Klagomålsansvarig genom att skriva till:
Klagomålsansvarig ICA Försäkring, 504 82 Borås. Vi återkommer senast
inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.
Andra vägar för rådgivning och prövning
Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller
skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå,
konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, Tfn 0200-22 58 00.
Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen
eller till ”Hallå Konsument” www.hallakonsument.se för råd och hjälp.
Allmänna Reklamationsnämnden
Du som är privatperson har möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar konsumenttvister utan avgift. Nämnden
har en särskild avdelning som prövar försäkringsärenden. För mer information
om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida, arn.se, Box 174, 101 23
Stockholm, Tfn 08-508 860 00, arn@arn.se.
Svensk Försäkrings Nämnder
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk
bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar,
se deras hemsida: forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings Nämnder,
Box 24067, 104 50 Stockholm, Tfn 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se
Allmän domstol
Det finns också alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol, domstol.se.

Personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till ICA Försäkring behandlas i enlighet
med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information
om hur personuppgifter behandlas finns på icaforsakring.se. Om du lämnar
personuppgifter om andra än dig själv till ICA Försäkring, till exempel om
personer i ditt hushåll, ber vi dig att vidarebefordra informationen om
ICA Försäkrings personuppgiftsbehandling till dessa personer.

