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Skadeanmälan  
Gravid Fri och Gravid Plus

Försäkringstagarens namn och adress

Vid olycksfallsskada

Försäkringsnummer

Förnamn Efternamn

Personnummer

1

2

Person som anmälan avser (barn, mamma eller partner)

Adress Postnummer och ort

Telefonnr

Bank och kontonummer inkl clearingnummer vid ev ersättning

E-post

När och var inträffade olycksfallet? (År, mån, dag)

Beskriv vilka kroppsskador som blev följden av olycksfallsskadan

Ange namn och adress till läkare, sjukhus/vårdinrättning där skadan undersöktes eller där den skadelidande var inlagd för vård

Om Ja, vilket datum?

Om Ja, ange antal dagar

Beskriv händelseförloppet detaljerat:

Om Ja, ange namn och adress till den läkare, sjukhus eller annan vårdinrättning som undersökt/behandlat skadan.
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Har skadat kroppsdel tidigare varit  
utsatt för skada eller sjukdom?

Ja Nej

Finns risk för bestående ärr?

Har läkare uppsökts för vård?

Har den skadelidande varit inskriven  
på sjukhus för vård?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Om Nej, ange vilken behandling som pågår. Vid medicinering ange medicinens namns samt dos.Är den skadelidande helt återställd?

Ja Nej
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Vid sjukdom (ingår endast i Gravid Plus)3

Vänligen skicka skadeanmälan till: personskador@ica.se

Graviditets- eller förlossningskomplikation (gäller endast vid Gravid Plus)4

Personuppgifter

Kompletterande uppgifter

Vid dödsfall

7

6

5
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Vad har barnet för symtom eller besvär?

Vänligen bifoga dödsfallsintyg

De personuppgifter som lämnas till ICA Försäkring behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets riktlinjer. Information om hur person- 
uppgifter 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.

Ange namn och adress till den läkare, sjukhus eller annan vårdinrättning som undersökt/behandlat barnet

Ange namn och adress till den läkare, sjukhus eller annan vårdinrättning som undersökt/behandlat barnet

Om Ja, ange när ni besökte läkare (år, mån, dag)Har barnet behövt läkarvård?

Ja Nej

Om Ja, ange när ni besökte läkare (år, mån, dag)Har diagnos fastställts?

Ja Nej

Om Ja, ange när och vilken behandling barnet fick då
Har barnet tidigare lidit av samma sjukdom/
symtom?

Ja Nej

Om Ja, under vilka dagar?

Om Ja, när ansöktes vårdbidraget. Bifoga ev. kopia av försäkringskassans beslut.

Har barnet varit inskrivet på sjukhus för vård?

Har vårdnadsbidrag från allmän  
försäkring sökts eller beviljats?

Ja

Ja

Nej

Nej

Om Nej, ange vilken behandling som pågår. Vid medicinering ange medicinens namn samt dos

Ange vårdbidragets storlek i procent samt för vilken tidsperiod vårdbidraget beviljades

Är barnet helt återställt?

Intyg eller journalkopia från förlossningsavdelningen ska bifogas.

Ja

havandeskapsförgiftning missfall akut kejsarsnitt svår blodförlust, minst två liter

svår perinealbristning, grad 3-4 vaginalhematom, blödning i slidvägg analinkontinens, med kvarstående besvär

Nej
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