TryggaBarn

Skickas till:
Trygg-Hansa
Box 340
901 07 Umeå

Ansökan om ny försäkring
Höjning av försäkringsbelopp

Ankomstdatum

Samtliga frågor besvaras även vid höjning
av försäkringsbelopp.

Kan sökas direkt barnet är utskrivet från BB eller annan vård t.o.m.
dagen innan barnet fyller 18 år.
Var noga med att skriva inom fälten, eftersom blanketten skannas in.
Barnets namn (efternamn, förnamn)

Försäkringsnummer

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

–
Förälder eller annan vårdnadshavare (efternamn, förnamn)

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

–
Gatuadress

Telefonnr dagtid, bostad även riktnr

–
Postnr

Postadress

Telefonnr dagtid, arbete även riktnr

–
E-postadress

Välj försäkringsbelopp fyll i alternativ 1 eller 2
Alternativ 1 (välj ett av beloppen)
		
2 400 000 kr
9 500 kr/mån
600 kr/dag

– Försäkringsbelopp vid invaliditet
– Vårdbidrag & Arbetsoförmåga
– Sjukhusvistelse

1 800 000 kr
9 500 kr/mån
600 kr/dag

1 200 000 kr
9 500 kr/mån
600 kr/dag

600 000 kr
9 500 kr/mån
600 kr/dag

Alternativ 2 (om du önskar samma försäkringsbelopp som syskon)
Fylls i av vårdnadshavare

Syskonets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Försäkringsbelopp vid invaliditet lika som syskon, ange
personnummer

-

Fylls i av Trygg-Hansa

Försäkringsbelopp vid
invaliditet (kr)

0

0

Vårdbidrag &
Arbetsoförmåga
(kr/månad)

0

Sjukhusvistelse
(kr/dag)

Hur vill du betala premien?

För pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift.
Helår, faktura

Halvår, faktura

Helår, autogiro

Månad, autogiro

Jag har Trygg-Hansakonto, nr:

7

0

1

Jag medger att Trygg-Hansa automatiskt får föra över betalningarna från mitt konto.
Bank

Clearingnummer (4 siffror) Kontonummer

Kontohavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

Kontohavarens underskrift

–

Säljarens upplysningar
Önskar kunden framflyttad begynnelsedag?
ÅÅMMDD

P00360 1804
Frågor? Ring oss gärna på 0771-111 600.

Säljkod
Årsförfallomån

Säljarens namn: ........................................................................................................

Uppgifter om barnets hälsotillstånd

Oriktig eller ofullständig uppgift kan medföra att försäkringen blir ogiltig.
Ange alla läkarkontakter oavsett orsak och ange även sjukdomar eller symtom som kan förefalla oviktiga.
Frågorna 1–16 besvaras om barnet är under 6 år. Om barnet är över 6 år besvaras frågorna 4–16.
1. a) Födelsevikt?
gram
b) I vilken graviditetsvecka är barnet fött?
c) På vilket sjukhus är barnet fött? ....................................................................................................................................................................
d) Är barnet tvilling?

veckan
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

4. Har något speciellt framkommit vid kontroll på BB/BVC/skolhälsovården (t ex remiss till särskild
undersökning)?

Nej

Ja

5. Har barnet under de senaste fem åren förutom kontroller på BVC/skolhälsovård sökt, kontrollerats, vårdats
eller behandlats av läkare, psykolog, dietist, logoped eller annan sjukvårdspersonal?

Nej

Ja

6. Kontrolleras, behandlas eller misstänks barnet ha någon sjukdom eller skada, försenad utveckling
(gäller även talutveckling), någon funktionsnedsättning eller något fel på inre organ?

Nej

Ja

2. Förekom några komplikationer för barnet i samband med födelsen?
Om ja: vilken eller vilka komplikation/-er?
Gulsot 		
Infektion 		

Lågt blodsocker		
Syrebrist		

Kramper/ryckningar

Andningsstörning
Annat

Om du svarat ja på ovanstående fråga ska du även besvara alla delfrågor längst ner på sidan.
1 min

5 min

10 min

Vilken Apgar hade barnet (se förlossningsjournal 2)

Vet ej

3. Har barnet varit inlagt på annan klinik än BB i samband med födelsen?
Om ja: vilket sjukhus/klinik? ................................................................................................. Hur många dygn?...........................................
Om du svarat ja på ovanstående fråga ska du även besvara alla delfrågor längst ner på sidan.

7. Aktuell vikt och längd
kg
cm

Om du svarat ja på frågorna 2–6, komplettera nedan. Samtliga sjukdomar, skador, handikapp och undersökningar ska uppges.
Ange frågans nummer och besvara frågorna.
Fråga
nr

Vilken var
anledningen
till undersökningen?

När insjuknade barnet?

När undersöktes,
kontrollerades
eller behandlades
barnet senast?
Ange år och
månad.

Har barnet
varit inlagt på
sjukhus?
I så fall under
vilka tider?

Vilken läkare, BVC eller
sjukvårdsinrättning har
anlitats? Ange namn och
fullständig adress med
postnummer.

Har barnet fått
någon behandling/
rådgivning?
I så fall vilken?

Har barnet kvar
Sedan när
stående men eller är barnet
besvär? Vilka?
symtomfritt?

Ska barnet
kontrolleras
ytterligare?

8. Har eller har barnet haft symtom som t ex luftrörsbesvär, allergi, hösnuva, födoämnesproblem, eksem
(även böjveckseksem), torr hud, hudförändring eller andra hudbesvär?

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

15. Har du eller någon annan tidigare ansökt om TryggaBarn för detta barn?

Nej

Ja

16. Har du eller någon annan tidigare anmält någon personskada på detta barn till Trygg-Hansa?

Nej

Ja

Om ja, symtom .................................................................................................................................................................................................................
fr o m:....................................................................................... t o m: .............................................................................................................................
Får eller har barnet rekommenderats/ordinerats medicin eller salva?
Om ja, vilken ......................................................................................................................................................................................................................
fr o m:....................................................................................... t o m: .............................................................................................................................
om läkare anlitats, namn och adress ...................................................................................................................................................................
9. Har eller misstänks barnet ha något synfel?
Om ja, vilket synfel? ......................................................................................................................................................................................................
Var har ni sökt för detta? Ange vårdinrättning och adress ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Vid närsynthet: Är dioptritalet mer än –8,0? Är du tveksam, bifoga kopia av det senaste glasögonreceptet.
10. Har eller misstänks barnet ha något hörselfel?
Om ja, vilket hörselfel? ................................................................................................................................................................................................
Var har ni sökt för detta? Ange vårdinrättning och adress ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
11. Har du (ni) sökt och/eller fått vårdbidrag från Försäkringskassan för barnet?
Om ja, anledning och för vilken tid ........................................................................................................................................................................
12. Avviker barnet på något sätt från jämnåriga barn i allmänhet, t ex före skolåldern fått särskilt stöd i sin
utveckling? Har skolgången uppskjutits eller har barnet fått särskilt anpassad utbildning (t ex särskola)?
Om ja, på vilket sätt .......................................................................................................................................................................................................
13. Är barnet fött utomlands?
Om ja, i vilket land? ........................................................................................................................................................................................................
När kom barnet till Sverige? Datum......................................................................................................................................................................
Är barnet adopterat?
Ange var adoptivbarnskontrollen är utförd ......................................................................... Datum: ........................................................
Ange fullständig adress med postnummer där kontrollen är utförd .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
14. Planerar familjen att vistas utanför Norden längre tid än ett år?
Avser vistelsen UD-tjänstgöring?

Om du svarat JA på någon fråga kan vi ibland behöva mer information. Då kan vi skicka frågor till dig, eller be om din fullmakt att
beställa ditt barns journaler.

Kompletterande uppgifter

Om du har kryssat i fel svar och korrigerat någon fråga, förtydliga nedan och intyga med din underskrift.
Jag har korrigerat svaret på fråga, nr ................

Det korrekta svaret är:

Nej

Ja

Jag har korrigerat svaret på fråga, nr ................

Det korrekta svaret är:

Nej

Ja

Jag har korrigerat svaret på fråga, nr ................

Det korrekta svaret är:

Nej

Ja

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Underskrift

Underskrift ansökan ska vara hos Trygg-Hansa senast 14 dagar efter underskrift

De uppgifter som jag har lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktig eller ofullständig
uppgift kan göra försäkringen ogiltig. Jag bekräftar även att jag har tagit del av förköpsinformationen inklusive upplysning om behandling av
mina personuppgifter.
Underskriftsdatum (år, månad, dag)

Underskrift (av den som står som förälder eller annan vårdnadshavare på sid 1)

Namnförtydligande

Så behandlar vi dina personuppgifter
Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Personuppgifterna kan innehålla information om din
hälsa och fackliga tillhörighet. Vi behandlar dina
personuppgifter för att administrera din försäkring,
till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut

ersättning om du drabbas av en skada samt göra
analyser och beräkningar på statistiskt material. Läs
gärna hela vår ”Information om behandling av
personuppgifter” på trygghansa.se/personuppgifter.
Där kan du bland annat se vilka uppgifter vi använder
för vilka ändamål, vilka parter vi delar dina uppgifter

med och vilka rättigheter du har gällande dina
personuppgifter. Om du inte har tillgång till internet
kan du ringa vår kundservice på 0771-111 110 för att få
informationen. Du är alltid välkommen att kontakta
vårt dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha
hjälp. Skriv till dpo@trygghansa.se.

Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket organisationsnummer 516404-4405 • VAT SE663000-077301 • Bankgiro 5097-1282 • Plusgiro 495 91 02-7
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