Barn
n- & Un
ngdoms
sförsäkring för
f BFA
As med
dlemma
ar
”Frivillig””

Sjuk‐ och olycksfallsförsä
o
äkringen gällerr för alla barn i familjen upp till 25 års ålder. Premien är 200 kr per månad *oavsett
antal barn
n. *Barn‐ och un
ngdomsförsäkriing ”frivillig” gääller dock inte fö
ör det adopteraade barnet und
der den tid då barnet
b
automatiskt omfattas av en gruppförsäkkring som ingårr i medlemskapet, upp till 2 år. Därefter kan d
den frivilliga barn‐ och
ungdomsfförsäkringen även tecknas för det adopteradee barnet.

OMFATTN
NING:
Försäkringgsbelopp
Läke‐, resse‐ och tandskade
ekostnader
Skadade kläder
k
och glasöggon
Dagsersätttning vid sjukhu
usvård
Kostnadse
ersättning
Ersättningg för hjälpmedel
Dödsfallse
ersättning
Krishjälp – för barn och familj
Försäkringgstid

Be
elopp
Max 1 200 000 kr
Inggår (1 300 kr i sjäälvrisk vid sjukdo
om)
Up
pp till 11 000 kr
20
00 kr/dag (max 36
60 dagar)
Up
pp till 50 000 kr/åår i högst 3 år
Up
pp till 132 000 kr
50
0 000 kr i högst 3 år
Up
pp till 10 behandlingar
01
101‐1231 (kalenderår)

Viktig information
För att få ut erssättning för sjukhusvisttelse vid sjukdom gälleer följande:
Behovet av sjukkvård ska för första gån
ngen ha uppkommit effter att barnet fyllt 1 årr.

För rätt till ersäättning vid årlig kostnadsersättning samt ersäättning för medicinsk eller
e
ekonomisk invaliditet gäller följande.
Sjukdom eller symptom
s
på sjukdom ska
s för första gången ha visat sig under försäkkringstiden och efter det
d att försäkringen varrit i kraft minst 6 månaader för barnet. Barnett ska också ha
fyllt 2 år när sju
ukdomen eller symptom
men först visade sig.
För att få rätt tiill ersättning från Diagn
nosförsäkringen gäller följande.
Sjukdom eller påvisat
p
symtom på sjukkdom ska ha visat sig under
u
försäkringstiden och efter det att försäkringen för det försäkrrade barnet efter barneets födelse varit i kraftt i minst 6
månader för baarnet.

Möjliga tillägg:
t
Diagnosförsäkring
Engångsb
belopp om 80 000 kr som betalas ut efter 30 dagar vid
d särskilda diagnoser.
Till exempel cancer, dö
övhet, blindheet eller beståeende men efte
er TBE.
Tilläggspremie

35 kr
k för per mån
nad för samtliga barn

Barn‐ & Ungdomsförsä
U
äkring
Höjning av
a försäkringsbelopp. Försääkringsbeloppet (1 200 000 kr) kan höjas i nivåer om 4
400 000 kr till ett
maximaltt försäkringsbelopp på 2 40
00 000 kr. Höjn
ning av försäkkringsbeloppeet kräver hälso
odeklaration.
Försäkrin
ngsbelopp
1 600 000
0 kr
2 000 000
0 kr
2 400 000
0 kr

Tillääggspremie per
p barn
30 kr/månad
k
60 kr/månad
k
90 kr/månad
k

Anmällan
Föräldrarnaas för‐ och efternam
mn:

Adress:

Po
ostnummer:

Ort:

Ön
nskat startdatum:

Telefon:

Mo
obiltelefon:

E‐post:

Barnens för‐ och efternamn:

ersonnummer:
Pe

1.
2.
3.
4.

Vårdnadshavarnas underskrifft:

Önskemåll om höjt försäkkringsbelopp eller
e
diagnostillägg:

Förssäkringsbelopp 1 600 000 kr (FFyll i separat häälsodeklaration))
Förssäkringsbelopp 2 000 000 kr (FFyll i separat häälsodeklaration))
Förssäkringsbelopp 2 400 000 kr (FFyll i separat häälsodeklaration))
Diaggnosförsäkring

Anmälan s kickas till: Söderberg & Partners, Fredsgatan 12 , 111 52 Stockholm
Telefon: 08‐700 51 70 eller e‐post: info@
@allians.com

Försäkringsgivare är Protector och försäkringen administreras av Södeberg & Partners.
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