
BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Försäkringsbolag Dina Försäkringar, Sverige 

Organisationsnummer: 516401-8029, Dina Försäkring AB

Produkt: Personförsäkring

För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor hittar du på www.dina.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
En sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar 0-25 år. Försäkringen gäller dygnet runt. Den innehåller 
en rad olika ersättningar, bland annat vid bestående skada efter sjukdom och olycksfall men också om ditt barn blir 
inlagd på sjukhus några dagar. 

 Vad ingår i 
 försäkringen?
  

Vid olycksfall

b Kostnader enligt utlägg

b Fraktur, 1 500 kr

Vid sjukdom och olycksfall 

b Akut sjukhusvistelse, 800 kr

b Sjukhusvistelse, 500 kr / dag

b  Fortsatt vård hemma efter sjuk- 
husvistelse, 500 kr / dag

b Vissa sjukdomar och olycksfall, 10% av   
 valt försäkringsbelopp

b Kristerapi upp till 10 behandlingar

b  Rehabilitering och hjälpmedel upp till 
200 000 kr

b  Vårdbidrag eller arbetsoförmåga upp 
till 9 000 kr / månad

b Ärr enligt tabell

b  Medicinsk invaliditet enligt valt försäk-
ringsbelopp

b  Ekonomisk invaliditet enligt valt försäk-
ringsbelopp

b Dödsfall, 50 000 kr

b  Kostnadsfri försäkring om förälder 
avlider

Försäkringsbelopp
 Försäkringsbelopp framgår av din offert   
eller ditt försäkringsbrev.

 När du tecknar försäkringen kan du välja 
mellan 600 000 kr,  1 300 000 kr eller 
 2 200 000 kr. Beloppet avgör hur stor ersätt-
ningen kan bli om barnet drabbas av allvarlig 
sjukdom eller olycksfall. 

 Vad ingår inte i 
 försäkringen?

�Här följer en sammanfattning av de viktigaste 
undantagen i försäkringen. 

r   Kostnader utanför Norden 

r Kostnader vid sjukdom 

r  Ersättning för ärr som inte krävt läkar-
behandling 

r  Omvårdnadsbidrag/vårdbidrag eller 
arbetsoförmåga samt ekonomisk invali-
ditet för följande sjukdomar:

  -  Ämnesomsättningssjukdomar ICD 
E70-E90

  -  Psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar ICD 
F00-F99

  -  Sjukdomar inom centrala ner- och 
muskelsystemet ICD G11, G12, G40, 
G60, G71, G80

  -  Missbildningar och kromosomavvikel-
ser ICD Q00-Q99.

        Vi använder diagnoskoder för att göra tyd- 
 ligt vilka namngivna sjukdomar som avses. 
ICD- koderna refererar till den internationella 
statistiska klassifikationen av sjukdomar och 
hälsoproblem ICD- 10, fastställd av Världshäl-
soorganisationen. 
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 Hur kan jag 
 säga upp avtalet?

Du kan när som helst meddela oss att du vill 
säga upp försäkringen.

  När börjar och slutar 
 försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla dagen efter den dag 
du ansökt om försäkring, förutsatt att försäk-
ringen kan beviljas utan förbehåll. Om försäk-
ringen beviljas med förbehåll börjar försäk-
ringen gälla när din accept av erbjudandet har 
kommit in till Dina Försäkringar. Försäkringen 
gäller under ett år och förnyas automatiskt.

 När och hur 
 ska jag betala?

En nytecknad försäkring ska vara betald inom 
14 dagar. En förnyad försäkring ska vara betald 
senast den dag den nya perioden börjar gälla. 
Du kan välja om du vill betala försäkringen 
per månad, halvår eller helår med e-faktura, 
bankgirofaktura eller autogiro.

 Var gäller 
 försäkringen?

b  Försäkringen gäller i hela världen för 
sjukdom och olycksfall

  Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?

Här följer en sammanfattning av de vikti- 
gaste begränsningarna i försäkringen. 

   !     För vissa uppräknade sjukdomar läm-
nas ersättning för medicinsk invaliditet 
med högst 25 % av valt försäkringsbe-
lopp

   !  Vid följande sjukdomar lämnas ersätt-
ning för medicinsk invaliditet med 
högst 25 % av valt försäkringsbelopp:

 -  Ämnesomsättningssjukdomar 
E70-E90

 -  Psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar F00-F99

 -  Sjukdomar inom centrala ner- och 
muskelsystemet G11, G12, G40, G60, 
G71, G80

 -  Missbildningar och kromosomavvikel-
ser Q00-Q99

 Vilka är mina 
 skyldigheter?

—  Lämna korrekta och fullständiga häl-
souppgifter när du ansöker om försäk-
ring

— Betala premien i rätt tid
— Anmäla skada så snart som möjligt
—  Lämna de underlag som behövs för 

skadereglering


