
Detta är en sammanfattning av ICA Försäkrings gravidförsäkringar, Gravid Fri 
och Gravid Plus, som du har rätt enligt lag att få ta del av innan du ansöker 
om försäkringen. Det är viktigt att du läser detta. Tänk på att särskilt kontrollera 
om ett visst försäkringsskydd som är viktigt för dig ingår i försäkringen. 
Gravid Plus ger ett mer omfattande skydd.

De fullständiga försäkringsvillkoren finns på icaforsakring.se. Försäkringsvill-
koren kommer också att skickas ut till dig tillsammans med det försäkrings-
brev som ICA Försäkring utfärdar efter att du tecknat försäkringen. 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. Gravid Fri är gratis att teckna. 
Försäkringen ger ett grundskydd och gäller i olika delar för den gravida, 
barnet och pappan/partnern. Om du väljer Gravid Plus behöver du betala 
en premie. Försäkringen ger då ett mer omfattande skydd för den gravida 
och framförallt barnet.

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

Försäkringarnas innehåll
I ditt försäkringsbrev framgår vilken försäkring du tecknat och vilken 
omfattning försäkringen har, Gravid Fri eller Gravid Plus.

Gravid Plus ger ett extra skydd för barnet och den gravida. Alla försäkrings-
delar som ingår i Gravid Fri ingår också i Gravid Plus.

Vem kan försäkras?
Försäkringarna tecknas för den gravida, barnet/barnen och pappan/partnern. 
De försäkrade ska vara folkbokförda och stadigvarande bosatta i Sverige. 

Försäkringens pris
Gravid Fri är gratis att teckna. Försäkringen ger ett grundskydd och gäller  
i olika delar för den gravida, barnet och pappan/partnern.

Om du väljer Gravid Plus behöver du betala en premie. Försäkringen ger då 
ett mer omfattande skydd för den gravida och framförallt barnet. För att se 
aktuellt pris, se icaforsakring.se.

När och var gäller försäkringen?
Du kan teckna försäkringen när som helst under graviditeten. 

Försäkringen Gravid Fri börjar gälla dagen efter ansökan om försäkring och 
tidigast graviditetsvecka 22 (21+6).

Försäkringen Gravid Plus börjar gälla dagen efter betalning av försäkringen 
och tidigast graviditetsvecka 22 (21+6).

Försäkringen upphör att gälla vid barnets sexmånadersdag. Barnets sjuk- och 
olycksfallsförsäkring börjar gälla från och med förlossningen. OBS! Det är 
viktigt att teckna en individuell barnförsäkring när barnet skrivits ut från BB 
eller annan vård. Barnförsäkringen ger ett betydligt mer omfattande skydd.

Försäkringarna gäller dygnet runt och i Norden. De gäller även vid tillfällig 
vistelse utanför Norden före graviditetsvecka 28 under förutsättning att 
läkare eller annan sjukvårdspersonal inte avrått den gravida från att resa. 
Vid vistelse utanför Norden ersätts dock inte sjukhusvistelse för barnet eller 
den gravida.

Några viktiga begrepp
Med förlossnings- och graviditetskomplikationer menas skador som kan 
drabba den gravida, till exempel akut kejsarsnitt, svår bristning, missfall  
eller havandeskapsförgiftning.

Med sjukdom avses en försämring av barnets fysiska eller psykiska hälso tillstånd 
under försäkringstiden. Som exempel på vad som inte ersätts kan nämnas 
blödarsjuka, medfödda ämnesomsättningssjukdomar, till exempel cystisk 
fibros och missbildning och kromosomavvikelse, till exempel missbildning  
i inre organ.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som drabbar den försäkrade 
genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en 
identifierbar tid och plats och som krävt läkarbehandling. Som olycksfalls-
skada avses även skada på grund av vridvåld mot knä. Som exempel på 
skador som inte omfattas kan nämnas skada till följd av överansträngning, 
förslitningsskada, smitta av bakterie samt tugg- och bitskador.

ICD-10 är en förkortning för den internationella statistiska klassifikationen  
av sjukdomar och besläktade hälsoproblem, tionde revisionen, fastställd av 
Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen finns på Socialstyrelsens 
hemsida (www.sos.se).

Observera att försäkringsvillkoren innehåller fullständig information om vad 
som anses vara ersättningsbar sjukdom, olycksfallsskada och förlossnings- 
och graviditetskomplikation. Där finns ytterligare begräsningar men även 
undantag från begränsningarna, som gör att ersättning även kan lämnas 
för vissa undantagna sjukdomstillstånd, till exempel allvarligt hjärtfel, 
CP-skada och Downs syndrom.

Förköpsinformation Gravidförsäkring
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 3 Barnet
Den gravida och  

pappan/partnern

Medicinsk invaliditet vid olycksfall Kristerapi

Dödsfallsersättning Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Dödsfallsersättning

Barnet Den gravida

Medicinsk invaliditet vid sjukdom Sjukhusvistelse vid  
graviditetskomplikationer

Sjukhusvistelse Diagnoser-
sättning

Komplikationer under graviditeten

Ärrersättning Vårdersätt-
ning

Komplikationer vid förlossningen

Gravid Fri

Gravid Plus (Gravid Fri ingår)



Försäkringarnas innehåll
Här nedan ges en sammanfattning av innehållet två olika försäkringarna, 
Gravid Fri och Gravid Plus. För heltäckande beskrivning i vilka fall 
försäkringen gäller, begränsningar och vilka krav som ställs för rätt till 
ersättning - se försäkringsvillkoren.

Gravid Fri – för barnet, den gravida och 
pappan/partnern

Medicinsk invaliditet vid olycksfall
Om den försäkrade får en bestående nedsättning av sin fysiska eller psykiska 
funktionsförmåga till följd av olycksfallsskada utbetalas ersättning i form av 
ett engångsbelopp. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, 
förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Ersättningen betalas i förhållande till 
den medicinska invaliditetsgraden. Ersättningens storlek beror på hur stor 
nedsättningen av funktionsförmågan är. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Kristerapi
Om den gravida och/eller pappa/partnern drabbas av krisreaktion lämnas 
ersättning för kortidsterapi. Andra händelser än de uppräknade ersätts inte. 
Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen vid,

• förlossningsdepression, eller
• om barnet föds med gravt handikapp eller allvarlig sjukdom/tillstånd
• om någon av de försäkrade avlider under försäkringstiden

Dödsfallsersättning
Om någon av de försäkrade avlider under försäkringstiden utbetalas 
ersättning med 25 000 kr. Ersättningen utbetalas oavsett dödsfallsorsak.

Gravid Plus – ger extra skydd för barnet och 
den gravida
Med Gravid Plus får den gravida och framförallt barnet ett mer omfattande 
skydd, utöver det som ingår i Gravid Fri.

Komplikationer under graviditet och förlossning – för den gravida
Försäkringen ger ersättning vid vissa graviditets- och förlossningskomplika-
tioner. Ersättning kan lämnas för en eller flera komplikationer. Andra 
komplikationer än de uppräknade ersätts inte. Ersättningen är 3 000 kr och 
utbetalas vid,

• havandeskapsförgiftning, ICD O14
• missfall, ICD O01-O03
• akut kejsarsnitt, ICD O82.1
• svår blodförlust, minst två liter
• svår perinealbristning, grad 3-4
• vaginalhematom, blödning i slidvägg, ICD O71.7
• analinkontinens, med kvarstående besvär.

Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikation – för den gravida
Försäkringen ger ersättning vid den gravidas sjukhusvistelse på grund av 
graviditetskomplikation. Ersättning lämnas med 200 kr/dag om den gravida 
blir inskriven på sjukhus för vård eller behandling. Som exempel på 
sjukhusvistelser som inte omfattas kan nämnas,

• vanligt sjukhus-, akut- eller läkarbesök i öppenvården
• sjukhusvistelse i samband med normal förlossning

Medicinsk invaliditet vid sjukdom – för barnet
Om barnet får en bestående nedsättning av sin fysiska eller psykiska 
funktionsförmåga till följd av sjukdom utbetalas ersättning i form av ett 
engångsbelopp. Som medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, 
förlust av sinnesfunktion eller inre organ. Ersättningen betalas i förhållande 
till den medicinska invaliditetsgraden. Ersättningens storlek beror på hur 
stor nedsättningen av funktionsförmågan är. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Diagnosersättning – för barnet
Om barnet drabbas av vissa i försäkringsvillkoren särskilt listade sjukdomar 
eller tillstånd utbetalas 50 000 kr i ersättning i form av ett engångsbelopp. 
Ersättning kan endast utbetalas vid ett tillfälle. Som exempel på vad som 
ersätts kan nämnas,

• allvarligt hjärtfel (som kräver operation före sex månaders ålder),  
ICD Q20-Q26

• allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma, ICD Q79.0, Q79.2, Q79.3
• blindhet och allvarlig synnedsättning, ICD H54.0-H54.1, H54.4 och Q11
• CP-skada, ICD G80
• downs syndrom, ICD Q90
• läpp-, käk- och gomspalt, ICD Q35-Q37
• ryggmärgsbråck, ICD Q05

Se försäkringsvillkoren för alla sjukdomar och tillstånd som ger rätt till 
ersättning samt för viktiga undantag då ersättning inte lämnas.

Vårdersättning – för barnet
Försäkringen ger rätt till vårdersättning vid olycksfallsskada eller sjukdom 
som medför att barnets vårdnadshavare beviljas vårdbidrag. Ersättningen 
utbetalas månadsvis i efterskott.

Rätt till vårdersättning kvarstår så länge vårdbidrag utbetalas från Försäkrings-
kassan, dock längst under tre år från det att rätten till vård bidraget inträdde. 
Högsta ersättningsbelopp per månad är 9 000 kr vid 100 % vårdbidrag. Vid 
lägre vårdbidrag utbetalas så stor del av månadsersättningen som motsvarar 
beviljat vårdbidrag. Försäkringen ersätter inte om vårdbidraget endast 
omfattar merkostnader.

Ärrersättning – för barnet
Försäkringen ersätter barnets ärr och annan kvarstående utseendemässig 
förändring till följd av olycksfallsskada eller sjukdom som krävt behandling 
av läkare. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp enligt en tabell 
som fastställs av ICA Försäkring. Ärr som inte är framträdande ersätts inte.

Sjukhusvård – för barnet
Försäkringen ger ersättning vid barnets sjukhusvistelse på grund av 
olycksfalls skada, sjukdom eller vård på neonatalavdelning. Ersättning 
lämnas med 200 kr/dag under förutsättning att barnet är inskriven för vård 
eller behandling. Ersättning lämnas i upp till 180 dagar. Ersättning lämnas 
även för barnets sjukhusvistelse under högst 30 dagar för sjukdomar och 
tillstånd under punkten B2 i villkoret ”Sjukdomar och tillstånd som är helt 
undantagna från försäkringen”. Ersättning lämnas inte för behandling  
i öppenvården eller i samband med normal förlossning.

Sjukdomar och tillstånd som är undantagna 
från försäkringen
Försäkringsvillkoren innehåller fullständig information om vad som anses 
vara ersättningsbar sjukdom. Där finns ytterligare begränsningar men även 
undantag från begränsningarna, som gör att ersättning även kan lämnas 
för vissa undantagna sjukdomstillstånd, till exempel allvarligt hjärtfel, 
CP-skada och Downs syndrom, se ”Diagnosersättning” i försäkringsvillkoret. 
Som exempel på sjukdomar som är undantagna kan nämnas,

• blödarsjuka, ICD D66 och D67
• dövhet och allvarlig hörselnedsättning, ICD H90
• medfödda ämnesomsättningssjukdomar ICD E23 och E70-E90, till 

exempel cystisk fibros
• neuropsykiatrisk störning, ICD F70-F99, till exempel motorisk utvecklings-

störning
• sjukdom inom det centrala nerv- och muskelsystemet ICD G11, G12, G40, 

G60, G71 och G80, till exempel epilepsi
• missbildning och kromosomavvikelse ICD Q00-Q99, till exempel 

missbildning i inre organ ICA
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Viktiga begränsningar i försäkringen
Försäkringar innehåller alltid vissa begränsningar och det är viktigt att du 
läst om dem innan du tecknar försäkring. Försäkringen gäller till exempel 
inte:

• för sjukdom, olycksfallsskada, funktionshinder, psykomotorisk utveck-
lingsförsening respektive utvecklingsstörning och inte heller för följder av 
sådana tillstånd där symtom visat sig före försäkringstiden, till exempel 
på ultraljud eller fostervattenprov

• om kombinerat ultraljud och blodprov (KUB) visar mer än 1/200 innan 
försäkringen betalats

• om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall
• för skada som uppkommit genom användning av till exempel 

medicinska preparat, vaccin eller genom ingrepp som inte var föranledd 
av olycksfallsskada eller sjukdom

• för sjukdom som av världshälsoorganisationen (WHO) fastställts som 
pandemi

• för skada genom spridning av vissa substanser i samband med 
terroristhandling

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 med omedelbar verkan per 
telefon eller på annat sätt. Om du hunnit betala premie så betalas den 
tillbaka. Du har även en senare rätt att avsluta försäkringen. I ett sådant fall 
har vi rätt att behålla inbetald premie för den tid som försäkringen gällt.

Försäkringsgivare, tillsynsmyndighet och 
tillämplig lag
Försäkringsgivare är ICA Försäkring AB (org.nr 556966-2975),  
postadress 504 82 Borås, 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.

Frågor och skadeanmälan
Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa oss på tfn. 033-47 47 90. 
Du kan dygnet runt nå oss på talsvar och på icaforsakring.se. Vänta inte 
med att anmäla en skada. Försäkringar innehåller alltid tidsgränser för 
anmälan och för att framställa krav på försäkringsersättning. Du hittar 
skadeanmälan och våra öppettider på icaforsakring.se.

Om vi inte är överens
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.

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 
för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden
Du som är privatperson har möjlighet att vända dig till Allmänna 
Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar bland annat ärenden om du inte 
är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust 
av egendom, 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. 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 www.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. 
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