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Kontakta oss
Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21
trygghansa.se/kundservice
Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17
Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor
Gravidförsäkring 86:4

För- och efterköpsinformation
Det här är en kortfattad beskrivning av
försäkringen och information som du har rätt
att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar
du på vår webbplats eller ring vår kundservice
så skickar vi dem.
Läs igenom och spara denna information.
Om något skydd är extra viktigt för dig,
kontrollera att det ingår i försäkringen.

Gravidförsäkring
För dig som väntar barn
Med vår Gravidförsäkring är du, den andra föräldern och ert
barn försäkrade långt innan ni ses för första gången. Ett tryggt
skydd under graviditeten, förlossningen och den första tiden.
En gravidförsäkring ger ett tryggt och bra skydd under både
graviditeten och förlossningen, för ditt barn, dig själv och den
andra föräldern. Barnet kan bara få det skyddet med en gravidförsäkring, eftersom en barnförsäkring kan tecknas först efter
födseln.

För vem och vad gäller försäkringen?
Vår gravidförsäkring innehåller skydd främst för dig och barnet,
men även för den andra föräldern. Försäkringen består av ett
grundskydd som du kan utöka med ett tillägg som omfattar
betydligt mer.
Grundskyddet Gravidförsäkring Gratis ger dig och den andra
föräldern bland annat krishjälp om ert barn föds med en allvarlig
sjukdom, och ett engångsbelopp om barnet eller någon av er
föräldrar skulle avlida.
Med tillägget Gravidförsäkring Extra blir din gravidförsäkring
mycket mer omfattande. Det ger bland annat ersättning för
skador vid för tidig födsel och för vissa sjukdomar som kan
drabba barnet. Du kan också få ersättning om det uppstår
komplikationer under graviditeten eller under förlossningen.

När kan du teckna försäkringen och
när börjar den gälla?
Du kan teckna försäkringen när som helst under graviditeten.
Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknat den. Tillägget Gravidförsäkring Extra börjar gälla dagen efter
den dag du betalat premien. Båda gäller tidigast från graviditetsvecka 22.
Försäkringen gäller inte för sådant som visat symtom innan du
tecknade den. Därför är det viktigt att teckna den tidigt i graviditeten.
Om du tecknar Gravidförsäkring Extra innan graviditetsvecka
22 kan barnet senare få ersättning för vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som upptäckts före vecka 22, till exempel vid
ultraljud. Förutsättningen är att försäkringen var betald senast
dagen innan upptäckten.

I Gravidförsäkring Extra ingår även ett visst skydd för sjukdomar
och olycksfall för barnet. Det skyddet börjar gälla vid förlossningen.

Hur länge gäller försäkringen?
Försäkringen gäller till barnets sexmånadersdag och upphör då
automatiskt.

Teckna en barnförsäkring när barnet är fött
Det är viktigt att du tecknar en barnförsäkring så snart som
möjligt efter födseln, eftersom den ger barnet ett betydligt mer
omfattande skydd.

Premie och betalning
Gravidförsäkring Gratis kostar ingenting. Tillägget Gravidförsäkring Extra kostar 1 195 kr. Du betalar hela premien för
tillägget på en gång, och det börjar gälla dagen efter den dag
du har betalat. Premien måste vara betald innan barnet är fött,
annars gäller inte försäkringen.

Om något händer
Om något händer kan du känna dig trygg med att du alltid får
snabb hjälp. För enklare ärenden, exempelvis en sjukhusvistelse,
räcker det oftast med ett enda samtal. Du kan även anmäla
skador på vår webbplats.

Vänta inte med att anmäla en skada
Om något händer är det viktigt att du anmäler det till oss så snart
du kan. Det finns preskriptionsregler som bestämmer
hur lång tid efter skadan du kan få ersättning.

Viktiga begrepp
Medicinsk invaliditet – en bestående nedsättning av
funktionsförmågan.
Olycksfallsskada – en kroppsskada som drabbar någon
ofrivilligt genom en plötslig och yttre händelse.
Sjukdom – en av läkare konstaterad försämring av hälsotillståndet, som inte kan betraktas som en olycksfallsskada.
ICD-koder för diagnoser – Både här och i försäkringsvillkoren
benämner vi alla sjukdomar med koder enligt ICD, en internationell klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem.
Se socialstyrelsen.se

PA0968-1609

Varför ska du teckna en gravidförsäkring?
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Försäkringens olika delar
Här kan du se försäkringens olika delar. I tillägget Gravidförsäkring
Extra ingår även alla delar från Gravidförsäkring Gratis.
Av försäkringsbrevet framgår om du har tecknat tillägget.
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Vad ersätter försäkringen - och inte?
Här kan du läsa vad försäkringens olika delar ersätter. Detta är en kortfattad beskrivning och i vissa fall exempel på vad som
ersätts och inte ersätts. Exakt vad som ingår kan du läsa i det fullständiga villkoret.

Gravidförsäkring Gratis

Tilläggsförsäkring Gravidförsäkring Extra

Medicinsk Invaliditet vid olycksfall

Med tillägget Gravidförsäkring Extra får du både det som ingår i
Gravidförsäkring Gratis och ett mer omfattande skydd, bland annat
för sjukdomar som kan drabba barnet.

Ersättningens storlek
Ersättningens storlek beror på hur stor nedsättningen av funktionsförmågan är, 1-100 procent. Högsta ersättning är
500 000 kr.
Livförsäkring
Vad ersätter försäkringen?
Vi betalar ut ett engångsbelopp om barnet eller någon av er
föräldrar skulle avlida under den tid som försäkringen gäller.
Ersättningens storlek
25 000 kr.
Kris
Vad får ni ersättning för?
Ni som föräldrar får behandling hos en legitimerad psykolog om
ni drabbas av en krisreaktion i samband med att:
• ert bart föds eller drabbas av allvarlig sjukdom, missbildning
eller skada.
• en nära anhörig dör.
Ersättningens storlek
Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingsillfällen hos en
legitimerad psykolog som vi hänvisar till. Vi ersätter också
resorna till och från behandlingen.
Vad ersätts inte?
• Behandling för annat än krisreaktioner.
• Krisbehandling senare än ett år efter händelsen som
orsakade krisreaktionen.

Medicinsk invaliditet vid sjukdom
Vad ersätter försäkringen?
Vi betalar ut ett engångsbelopp om en sjukdom, förlossningsskada
eller för tidig födsel leder till att barnet får en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningens storlek
Ersättningens storlek beror på hur stor nedsättningen av barnets
funktionsförmåga är, 1-100 procent. Högsta ersättning är 500 000 kr.
Vad ersätts inte?
Ett antal diagnoser ersätts inte från Medicinsk invaliditet - se lista
under Viktiga undantag i försäkringen.
Händelseförsäkring
Vad ersätter försäkringen?
Vi betalar ut ett engångsbelopp vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar, direkt när barnet har fått diagnosen.
Följande diagnoser ingår:
• allvarligt hjärtfel som kräver operation före sex månaders ålder
(ICD Q20-Q26)

• allvarlig missbildning i bukvägg eller 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)
• dövhet och allvarlig hörselnedsättning (ICD H90 och Q16)
• klumpfot som kräver gipsbehandling eller operation
(ICD Q66.0, Q66.1, Q66.4)

• läpp-, käk- och gomspalt (ICD Q35-Q37)
• reduktionsmissbildning (ICD Q71-Q72)
• ryggmärgsbråck (ICD Q05)
• vattenskalle (ICD Q03).
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Vad ersätter försäkringen?
Ni får ersättning om ett olycksfall leder till att någon av er föräldrar eller barnet får en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
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Vad ersätts inte?
• Andra sjukdomar och funktionsnedsättningar än de som nämns
ovan.
• Sjukdomar och funktionsnedsättningar som visat symtom
innan försäkringen började gälla.
Sjukhusvistelse
Vad ersätter försäkringen?
Om barnet blir inskrivet på sjukhus för vård i minst tre dagar får
ni ersättning för sjukhusvistelsen.
Ersättningens storlek
200 kr per dag, från första dagen och i upp till 180 dagar.
Vad ersätts inte?
Ett antal diagnoser ersätts inte från Sjukhusvistelse - se lista
under Viktiga undantag i försäkringen.
Månadsersättning
Vad ersätter försäkringen?
Ni får en månadsersättning i upp till tre år, om Försäkringskassan beviljar vårdbidrag för barnet på grund av en sjukdom
eller en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen.
Ersättningens storlek
Storleken på ersättningen beror på hur mycket vårdbidrag ni får.
Vid 100 procents vårdbidrag får ni högsta ersättningen som är
3 500 kr per månad.
Vad ersätts inte?
Ett antal diagnoser omfattas inte av Månadsersättning - se lista
under Viktiga undantag i försäkringen.
Vanprydande ärr
Vad ersätter försäkringen?
Barnet får ett engångsbelopp för vanprydande ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling. Bedömningen
av ärret kan göras tidigast efter ett år.
Ersättningens storlek
Ersättningens storlek påverkas av hur ärret ser ut och var på
kroppen det sitter, och bestäms av vår ersättningstabell.
Vad ersätts inte?
Vid ett antal diagnoser ersätter vi inte Vanprydande ärr - se lista
under Viktiga undantag i försäkringen.
Hjälpmedel vid olycksfall
Vad ersätter försäkringen?
Om barnet får en bestående nedsatt funktionsförmåga efter ett
olycksfall, kan ni få ersättning för hjälpmedel.
En läkare ska intyga att hjälpmedlen är nödvändiga för att lindra
besvären. Kostnaderna ska godkännas av oss i förväg.
Ersättningens storlek
Högsta ersättningen är 50 000 kr.

Vad ersätts inte? Några exempel:
• Kostnader som uppstår senare än fem år efter olycksfallet.
• Kostnader som ersätts från annat håll, till exempel kommun,
landsting eller någon annan försäkring.
Läke- och resekostnader vid olycksfall
Vad ersätter försäkringen?
Vi ersätter vissa kostnader i samband med att ditt barn skadas i
ett olycksfall, i upp till fem år efter olycksfallet:
• Vård och behandling av läkare.
• Behandling och hjälpmedel som läkare skrivit ut för att skadan
ska läka.
• Resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Kostnader utanför Norden.
• Kostnader vid sjukdom.
Merkostnader vid olycksfall
Vad ersätter försäkringen?
Vi kan ge ersättning för dina merkostnader om ditt barn skadas i
ett olycksfall, om det är en skada som kräver läkarbehandling.
Det kan till exempel vara kläder som gått sönder vid olycksfallet.
Ni kan få denna ersättning under den akuta behandlingstiden och
som längst i fem år.
Vad ersätts inte? Exempel:
Merkostnader utanför Norden.
Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
Vad ersätter försäkringen?
Om du som mamma blir inskriven på sjukhus i minst tre dagar för
graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för din sjukhusvistelse. Du kan få denna ersättning till och med dagen före
förlossningen.
Ersättningens storlek
Du får 200 kr per dag från första dagen på sjukhuset.
Vad ersätts inte? Några exempel:
• Sjukhusvistelse eller andra kostnader i samband med och efter
förlossningen.
• Vård för graviditetskomplikationer där symtom visat sig innan
du tecknade försäkringen.
Komplikationer under graviditet och förlossning
Vad ersätter försäkringen?
Du som mamma får ersättning om du drabbas av någon av
följande komplikationer:
• havandeskapsförgiftning (ICD O14)
• akut kejsarsnitt (ICD O82.1)
• stor blodförlust (minst 2 liter)
• svåra bristningar (grad 3-4).
Ersättningens storlek
3 000 kr per komplikation.
Vad ersätts inte?
Andra komplikationer än de som nämns ovan.
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Ersättningens storlek och syfte
Ersättningen är 50 000 kr per diagnos och följder därav, och är
avsedd som ett stöd till familjen.
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Viktiga undantag i försäkringen
Ett antal diagnoser ger ingen ersättning från försäkringen, se listan
nedan. Undantagen gäller inte för Livförsäkringen. Vissa av diagnoserna
i listan ersätts från Händelseförsäkring, som ingår i tillägget Gravidförsäkring Extra.
Diagnoser som är undantagna:
• blindhet eller allvarlig synnedsättning (ICD H47 och H54)
• blödarsjuka (ICD D66 och D67)
• dövhet eller allvarlig hörselnedsättning (ICD H90)
• epilepsi (ICD G40)
• missbildning eller kromosomavvikelse (ICD Q00-Q99, till exempel
Downs syndrom och missbildning i inre organ)
• neuropsykiatrisk störning (ICD F70-F99, till exempel motorisk
utvecklingsstörning)
• sjukdom i centrala nerv- och muskelsystemet (ICD G11, G12, G60 och
G71, till exempel muskelsvaghet)
• ämnesomsättningssjukdomar (ICD E23 och E70-E90, till exempel
cystisk fibros).

Så beräknar vi ersättningen för medicinsk invaliditet
När vi ska räkna ut ersättningen samråder vi först med medicinska
rådgivare om hur stor den bestående nedsättningen av funktionsförmågan är. Sedan utgår vi från en invaliditetstabell som är gemensam
för hela försäkringsbranschen. Som mest kan den totala ersättningen
för medicinsk invaliditet bli 500 000 kr. Det är det belopp som anges i
försäkringsbrevet som högsta ersättning.

Att tänka på för att få rätt ersättning
• Gravidförsäkring Gratis gäller från dagen efter den dag du tecknade
den.Tillägget Gravidförsäkring Extra gäller från dagen efter den dag du
betalade premien. Båda gäller tidigast från graviditetsvecka 22 och inte
för sådant som visat symtom innan du tecknade försäkringen.
• Om du tecknar Gravidförsäkring Extra innan graviditetsvecka 22 kan
barnet senare få ersättning för vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som upptäckts före vecka 22. Försäkringen måste då vara betald
senast dagen innan upptäckten.
• I Gravidförsäkring Extra ingår ett visst skydd för sjukdomar och olycks-

fall för barnet. Det börjar gälla vid förlossningen. Men för att barnet ska
få ett mer heltäckande skydd bör du så snart som möjligt teckna en
barnförsäkring.

Ångerrätt
När du tecknar försäkringen har du ångerrätt i 30 dagar. Om du ångrar dig,
kontakta oss senast 30 dagar efter att du har fått ditt försäkringsbrev.
Försäkringen sägs då upp från dag ett. Har du redan hunnit betala får du
pengarna tillbaka.

Hjälp att välja försäkring
Våra rådgivare hjälper dig gärna att välja rätt försäkring. Anmäl dig för en
kostnadsfri rådgivning på trygghansa.se/gratisradgivning. Du kan också
få hjälp med ditt köp av försäkring av konsumentvägledaren i din kommun
eller hos Konsumenternas försäkringsbyrå, se konsumenternas.se.

Fullständiga villkor
Den här informationen är inte ett fullständigt villkor, utan en kortfattad
beskrivning av försäkringen. Villkoret finns på vår webbplats. Du kan
också få det hemskickat från vår kundservice. De fullständiga villkoren
tillsammans med försäkringsbrevet utgör avtalet mellan dig och oss.

Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ett beslut från oss kan du begära prövning hos
någon av de nämnder som finns. Exempel på sådana är Trygg-Hansas
Försäkringsnämnd och Allmänna reklamationsnämnden. Fullständig
information kring nämnderna och hur du kommer i kontakt med dem hittar
du i våra villkor eller på trygghansa.se. Du kan också vända dig till allmän
domstol. Då kan du ha nytta av en försäkring som innehåller rättsskydd.
Du som har rättsskydd hos oss kan få ersättning för dina ombudskostnader vid tvist, även om Trygg-Hansa är motpart.

Försäkringsgivare, tillämplig lag och tillsynsmyndighet
Försäkringsgivare för sjuk- och olycksfallsdelarna i denna försäkring är
Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial. Danska
Finanstillsynet är tillsynsmyndighet. Holmia Livförsäkring AB är försäkringsgivare för livförsäkringen. Svenska Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för Holmia Livförsäkring AB.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna
teckna en försäkring. Genom att lämna dina
personuppgifter till oss samtycker du till att vi
behandlar dem för att fullgöra våra åtaganden med
anledning av de försäkringar som du har tecknat.
Du samtycker till att vi använder uppgifterna för
följande ändamål:
• beräkna premier och bevilja försäkringar
(t.ex. namn, adress, registreringsnummer på bil
och hälsouppgifter)
• reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer och hälsouppgifter)
• skicka marknadsföring som nyhetsbrev och
erbjudanden (t.ex. namn, e-postadress, postadress
och information om tidigare tecknade försäkringar)
• säkerställa att du får de förmåner du har rätt till
som medlem i ett fackförbund eller annan organisation (t.ex. namn, medlemskap i fackförbund eller
annan organisation)
• svara på dina frågor via webbformulär, telefon

eller chatt (t.ex. namn och e-postadress)
• ge förebyggande råd via sms, t.ex. genom att ge
information om kommande väderförändringar
(t.ex. mobilnummer)
• ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto
(Mina sidor) på Trygg-Hansas webbplats
(t.ex. namn och e-postadress)
• registrera anmälda skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR).
Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter
till andra bolag inom samma koncern eller till andra
företag som vi samarbetar med, t.ex. för att kunna
erbjuda förmåner till dig som försäkringstagare eller
för något av de andra ändamålen som anges ovan.
Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till
myndigheter.

Hur samlas uppgifterna in och lagras?
Personuppgifterna samlas in genom till exempel
webbformulär, chatt, ansökningar på papper och
telefonsamtal som spelas in. Uppgifterna kan även
kompletteras och uppdateras med information från
offentliga register.
Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i USA som åtagit sig att följa de så kallade Safe
Harbour-principerna.
Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att

vi ska kunna administrera försäkringarna och reglera
skador, eller så länge som vi måste lagra dem enligt
lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin
som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när
det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en
försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss.
Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för
att vi ska kunna ge dig pris på en försäkring, sparas
uppgifterna i 30 dagar. Därefter raderas de.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har
om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du
begära att de rättas eller tas bort. En gång per år kan
du kostnadsfritt begära registerutdrag på de
personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din
skriftliga begäran. Ange ditt försäkrings- eller
personnummer, underteckna begäran och skicka den
till följande adress:
Trygg-Hansa
Personuppgiftsansvarig
106 26 Stockholm
Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter
i marknadsföringssyfte vänder du dig till
Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 600.
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Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg-Hansa”),
med organisationsnummer 516404-4405, är
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

