Barn og ungdom II
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring

Produkt: Barn og ungdom

For fullstendig informasjon om hva forsikringen omfatter og hvilke begrensninger som gjelder viser vi til
forsikringsbevis og forsikringsvilkår.
Forsikringen gir rett til ersatning for ulykke og/ eller sykdom som rammer barnet.

Hva er forsikret?

Hva er ikke forsikret?

For barn under 18 år:
Medisinsk invaliditet ved sykdom 25 G
Medisinsk invliditet ved ulykke
25 G
Behandlingsutgifter ved ulykke
1G
Tilpasning av bolig og
Tilskudd til tekniske hjelpemidler 4 G
Erstatning ved sykehusopphold
600 kr/døgn i 365 dager
Alvorlig sykdom
3G
Langvarig pleie og omsorg
5G
Dødsfall
1G
Økonomisk bistand foresatte
2G
For barn fra og med 18 år:
Medisinsk invaliditet ved ulykke
Arbeidsuførhet
Behandlingsutgifter ved ulykke
Alvorlig sykdom
Dødsfall

15 G
7G
1G
3G
1G

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Ingen tilleggsdekninger for produktet.

Sykdom, lyte eller mén som Selskapet
har reservert seg mot ved
helsevurdering
Forsikringstilfeller som har vist symptomer før det har gått 3 måneder etter
at søknad om forsikring er undertegnet
Medisinsk invaliditet lavere enn 5 %
Medisinsk invaliditet eller arbeidsuførhet som skyldes psykisk lidelse,
adferdsforstyrrelser eller kronisk
utmattelsessyndrom
For forsikringstilfeller som skyldes
ulykke omfattes ikke slagtilfelle,
besvimelse eller annen sykelig tilstand
Skade oppstått ved særlige risikofylte
sports- og fritidsaktiviteter
Deltakelse i profesjonell idrett
Skade eller sykdom oppstått ved
selvforskyldt rus, deltakelse i slagsmål
eller kriminell handling
Sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon
eller Hepatitt B-virus
Listen er ikke uttømmende. For
fullstendig oversikt, se vilkårene.

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Forsikringen gjelder kun for personer
som har fast bosted i Norge og er
medlem av norsk folketrygd
Erstatningen kan bli redusert ved
forsett eller grov uaktsomhet
Forsikringen gjelder ikke:
Skade ved operasjon/ behandling
Skade/ sykdom som følge av
medisinske preparater
Skade ved infeksjon etter insektstikk
Skade ved forgiftning gjennom mat,
drikke eller nytelsesmidler
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Hvor gjelder forsikringen?
Norge, Sverige og Danmark
Hele verden for midlertidige utenlandsopphold i inntil 3 år for barn og studenter
For midlertidige utenlandsopphold utover Norge, Sverige og Danmark omfattes kun dødsfalls- og
invaliditetsersatning.

Hva er mine forpliktelser?
Ved etablering av avtalen:
Gi riktige og fullstendige svar på Selskapets spørsmål.
Gi opplysninger om særlige forhold som du må forstå er av vesentlig betydning for foretakets
vurdering av risikoen
Når det meldes en skade:
Gi melding til Selskapet uten ugrunnet opphold når et forsikringstilfelle inntreffer. Foretaket er fri
for ansvar dersom kravet ikke er meldt innen ett år.
Gi foretaket fullmakt til å innhente de opplysninger og dokumenter som er nødvendig for å kunne
ta stilling til kravet.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som framkommer på betalingsvarselet. Du kan velge å betale
forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen opphører den dagen forsikrede fyller 26 år, eller ved tidligere oppsigelse.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Oppsigelse:
Du kan si opp forsikringen når som helst, jf. FAL § 12-3. Oppsigelsen må være skriftlig.
Flytting:
Hvis du ønsker å flytte forsikringen til et annet forsikringsforetak, anbefaler vi at du sier opp
forsikringen i Eika Forsikring etter å ha levert ny helseerklæring til mottakende foretak. Er dekningen
tilsvarende er du fritatt ny symptomklausul.
Gjenopptak:
Du har også rett til å gjenoppta forsikringen etter flytting. Disse betingelsene må foreligge:
Forsikringen må ha vært aktiv i minst 12 måneder forut for oppsigelse
Forsikringen må være sagt opp etter at du har levert ny helseerklæring til nytt foretak
Du må ha søkt om tilsvarende forsikring og forsikringssum
Du har fått reservasjon, tilleggspris eller avslag i mottakende foretak
Gjenopptakelsesretten er innen 6 måneder etter oppsigelse.

