Barn- och ungdom 2017

Tilläggsvillkor
T1. Med ändring av villkor Barn- och ungdom 2017 gäller följande från 2018-06-01.

E.6 Gemensamt skadeanmälningsregister och Larmtjänst
Bolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register
innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med
skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.
Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall.
Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig
utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska
ändamål.
Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se
för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.
Bolaget kan även komma att lämna uppgifter till Larmtjänst AB som utgör den branschgemensamma organisation som
har syfte att motarbeta försäkringsrelaterad brottslighet och stötta försäkringsbolagens utredning vad gäller oklara
försäkringsfall. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.

E.10 Övergripande information över hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina Försäkringar samlar in och behandlar sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna
fullgöra det försäkringsavtal som vi har med dig, bedöma försäkringsansökningar, utreda skadeärenden med mera.
Uppgifterna sparas så länge som din försäkring kan åberopas och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen, vars
syfte är att skydda din personliga integritet.
Uppgifterna samlas in direkt från dig eller från andra bolag inom Dina Försäkringar och vi kan även komma att hämta in
information från privata och offentliga register. Uppgifterna kan lämnas ut till andra bolag inom Dina Försäkringar, till
återförsäkringsbolag eller till andra företag som vi samarbetar med för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi kan
även komma att föra över uppgifterna till myndigheter om det följer av tillämplig lagstiftning.
Dina Försäkringar har ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du till exempel vill veta vilka personuppgifter som
vi har om dig och hur vi behandlar dem, om du vill rätta felaktiga uppgifter, portera/flytta dina uppgifter, eller om du vill
meddela att dina personuppgifter inte ska användas för marknadsföring. Du kontaktar dataskyddsombudet via
dataskyddsombud@dina.se.
Det är Dina Försäkring AB eller ditt lokala försäkringsbolag som är ansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Fullständig information om Dina Försäkringars hantering av personuppgifter finner du på www.dina.se/personuppgifter.
T2. Med ändring av villkor Barn- och ungdom 2017 gäller följande från 2018-10-01.

E.11 Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ditt försäkringsavtal eller hur vi hanterat ditt ärende i samband med att du exempelvis
köpte försäkringen eller vid en skada kan du i första hand vända dig till den person som hanterat ditt ärende.
Ett samtal kan ge dig kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras ut. Om ditt missnöje
fortfarande kvarstår efter att ha pratat med den som hanterat ditt ärende har du möjlighet att kontakta
bolagets klagomålsansvarige. Mer information om vart du kan vända dig och hur du ska göra om du inte är
nöjd finns på vår hemsida, www.dina.se.
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T3. Med ändring av villkor Barn- och ungdom 2017 gäller följande från 2019-01-01.

B.5 Omvårdnadsbidrag/vårdbidrag
Om ett barn är sjukt eller har en funktionsnedsättning och har behov av extra omvårdnad/tillsyn kan föräldern
få omvårdnadsbidrag/vårdbidrag från Försäkringskassan. Barnets stödbehov ska vara minst sex månader.

C.9 Vårdbidrag eller arbetsoförmåga
Det framgår av ditt försäkringsbrev om Vårdbidrag eller arbetsoförmåga ingår i din försäkring.
Försäkringen ersätter
Sjukdom eller olycksfallsskada som medför omvårdnadsbidrag/vårdbidrag eller arbetsoförmåga. En
förutsättning är att det finns beslut från Försäkringskassan.
Försäkringskassan kan bevilja omvårdnadsbidrag/vårdbidrag upp till 19 års ålder samt ersättning vid
arbetsoförmåga från 18 års ålder.
Försäkringen ersätter inte
Vårdbidrag som endast omfattar merkostnader.
Arbetsoförmåga som är mindre än 50 %.
Arbetsoförmåga så länge ersättning för omvårdnadsbidrag/vårdbidrag betalas ut.
Omvårdnadsbidrag/vårdbidrag eller arbetsoförmåga efter 30- årsdagen.
Omvårdnadsbidrag/vårdbidrag efter 19 års ålder om hel ekonomisk invaliditet har betalats ut.
Omvårdnadsbidrag/vårdbidrag eller arbetsoförmåga vid följande sjukdomar:
 Ämnesomsättningssjukdomar E70-E90
 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar F00-F99
 Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet G11, G12, G40, G60, G71, G80
 Missbildningar och kromosomavvikelser Q00-Q99

Ersättningens storlek
9 000 kr/månad vid helt omvårdnadsbidrag/vårdbidrag eller hel arbetsoförmåga. Ersättningsnivån följer nivån
på omvårdnadsbidraget/vårdbidraget samt arbetsoförmåga som Försäkringskassan har beslutat.
Ersättning betalas ut löpande per månad så länge man har omvårdnadsbidrag/vårdbidrag eller ersättning vid
arbetsoförmåga beviljat av Försäkringskassan.
Omvårdnadsbidrag/vårdbidrag, upp till 19 år
Ersättningsnivå Försäkringskassan
Ersättningsnivå försäkringen
Helt omvårdnadsbidrag/vårdbidrag
100 %
Tre fjärdedels omvårdnadsbidrag/vårdbidrag 75 %
Halvt omvårdnadsbidrag/vårdbidrag
50 %
En fjärdedels omvårdnadsbidrag/vårdbidrag
25 %

Ersättning per månad
9 000 kr
6 750 kr
4 500 kr
2 250 kr

Arbetsoförmåga, från 18 år
Ersättningsnivå Försäkringskassan
Hel arbetsoförmåga
Tre fjärdedels arbetsoförmåga
Halv arbetsoförmåga

Ersättning per månad
9 000 kr
6 750 kr
4 500 kr

Ersättningsnivå försäkringen
100 %
75 %
50 %

Rätt till ersättning
Försäkringskassan tar beslut om omvårdnadsbidrag/vårdbidrag. Med omvårdnadsbidrag/vårdbidrag kan
jämställas tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn under förutsättning att vårdbehovet är styrkt under
minst sex månader i följd. Delas omvårdnadsbidraget/vårdbidraget av flera barn ska den försäkrades del av
omvårdnadsbidraget/vårdbidraget uppgå till minst en fjärdedels omvårdnadsbidrag/vårdbidrag för att man ska
ha rätt till ersättning.
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Rätt till ersättning gäller från den dag då omvårdnadsbidrag/vårdbidrag beviljats och så länge
omvårdnadsbidrag/vårdbidrag från Försäkringskassan betalas ut. Sjukdomen måste ha blivit aktuell eller
olycksfallsskadan inträffat under tid då försäkringen är ikraft. Omvårdnadsbidrag/vårdbidrag måste beslutas
under försäkringstiden för att ge rätt till ersättning.
Försäkringskassan tar beslut om arbetsoförmåga. Till grund för bedömning av arbetsoförmåga läggs sådana
av sjukdom eller olycksfallsskada orsakade symtom som objektivt kan fastställas. Bedömningen görs med
hänsyn till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden.
Rätt till ersättning gäller från den dag då den försäkrade varit arbetsoförmögen till minst 50 % utan avbrott i
90 dagar. Ersättning lämnas från 91:a dagen. Om utbetalning för omvårdnadsbidrag/vårdbidrag redan pågår
tillämpas inte karenstiden.
Rätten till ersättning kvarstår så länge den försäkrade är arbetsoförmögen, längst till 30- årsdagen.
Sjukdomen måste ha blivit aktuell eller olycksfallsskadan inträffat under tid då försäkringen är ikraft.
Arbetsoförmågan måste ha uppstått under försäkringstiden för att ge rätt till ersättning.
Avlider den försäkrade upphör rätten till ersättning för omvårdnadsbidrag/vårdbidrag och arbetsoförmåga från
och med månaden efter dödsfallet.
Ersättningen betalas ut till den försäkrade. Är den försäkrade under 18 år betalas ersättningen till den/de
vårdnadshavare som är mottagare till omvårdnadsbidraget/vårdbidraget från Försäkringskassan.

T4. Med ändring av villkor Barn- och ungdom 2017 gäller följande från 2020-04-01.

C.6 Vissa sjukdomar och olycksfall
Försäkringen ersätter
Följande sjukdomar och olycksfall:
 Allvarlig hjärnskada, ICD I60-I69, S06.1-S06.9
 Allvarlig brännskada, minst 9 % av kroppsytan av minst andra graden
 Anorexi, ICD F50.0-F50.1
 Barnreumatism, ICD M08
 Bulimi, ICD F50.2-F50.3
 Cancer, malign sjukdom (elakartad), ICD C00-C97, D00-D09
 Chrons sjukdom (inflammatorisk tarmsjukdom), ICD K50
 Hjärntumör, benigt (godartad), ICD D32-D33, D35.2-D35.4, D42, D43
 MS (Multipel scleros), ICD G35
 SLE (Systemisk lupus erythematosus), ICD M32
 Transplantation av hjärta, lunga, lever, njure
 Ulcerös kolit (inflammatorisk tarmsjukdom), ICD K51
Ersättningen är avsedd som stöd till familjen när den försäkrade är under 18 år och från 18 år som stöd till
den försäkrade.
Se definition av ICD under B. Begreppsförklaring.

C.10 Ärr
Ersättningens storlek
Enligt Dina Försäkringars ärrtabell som gäller vid utbetalningstillfället. Ärrtabellen hittar du på www.dina.se/dokument.
Bedömning av ersättningsnivån utgår ifrån var på kroppen ärret sitter och hur framträdande det är.
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