			

Produkt: Gravidförsäkring
Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som t.ex. förköpsinformation,
fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en individuell personförsäkring, konsumentförsäkring som gäller för den gravida, pappan/partnern samt barnet.

Vad ingår inte i försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?

Här är några exempel på vad som inte omfattas av din
försäkring, se det fullständiga villkoret för mer information:

Gravid Gratis

99 Medicinsk invaliditet för den gravida, pappan/partnern
samt barnet

99 Dödsfall för den gravida, pappan/partnern samt barnet
99 Krishjälp vid dödsfall eller om barnet föds med allvarlig
sjukdom eller skada för den gravida samt pappan/partner
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Gravid Large
Utöver vad som ingår i gratisförsäkringen ingår även
följande i Large:
Medicinsk invaliditet på minst 5 % för den gravida vid
förlossningen
Medicinsk invaliditet vid sjukdom för barnet
Direkthjälp på 50 000 kr för barnet vid vissa uppräknade
sjukdomar/skador
Krishjälp vid förlossningsdepression för den gravida samt
pappan/partnern
Sjukhusvistelse för den gravida
Sjukhusvistelse för barnet
Ersättning vid havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt,
stor blodförlust (minst 2 liter) eller svåra bristningar (grad
3 – 4) för den gravida
Ärrersättning för barnet
Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall för barnet
Vårdersättning för barnet
Gravid Förlossning
Är en tilläggsförsäkring som kan tecknas för den gravida.
Tilläggsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp
om högst 500 000 kr. Följande ingår:
Kostnad för operation i upp till 19 månader efter
förlossningen under förutsättning att det är medicinskt
nödvändigt vid:
- Kvarstående urinläckagebesvär
- Framfall
- Perinealkroppsskada
- Defektläkta vaginala ärr
- Analsfinkterskada
Konsultation och undersökning av gynekolog i upp till
19 månader efter förlossningen vid förlossningsskador
Engångsutbetalning vid vaginalrektalfistel och/eller
ändtarmsamputation
Ärrersättning vid akut eller urakut kejsarsnitt

XX Försäkringen gäller inte för vissa, i villkoret, uppräknade
sjukdomar (t ex Missbildning och kromosomavvikelse, ICD
Q00-Q99). 
XXFörsäkringen ersätter inte följder av olycksfallsskada
eller förlossningsskada som inträffat före försäkringens
begynnelsedag.
XXFörsäkringen gäller inte för sjukdomar som visat symtom
innan försäkringen började gälla (t ex vid ultraljud) och inte
heller för följder av dessa. Vid gravidförsäkring Large kan
momentet direkthjälp dock ersätta sjukdomar/skador som
upptäcks före graviditetsvecka 22. En förutsättning för
detta är att premien för gravidförsäkringen är betald innan
upptäckten.
XXFör omföderskor som inte haft samtliga graviditeter
försäkrade i Gravid Förlossning samt för försäkrade som
tidigare fått kontantersättning ersätts inte operation
vid urinläckagebesvär, framfall eller perinealkroppsskada.
XXFörlossningsskador som inte konstaterats av gynekolog
inom 18 månader från förlossning ersätts inte i Gravid
Förlossning.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Här är några exempel på begränsningar i din försäkring, se
det fullständiga villkoret för mer information.

!! Försäkringen gäller inte vid vistelse i område med krig eller
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krigsliknande politiska oroligheter.
Försäkringen gäller inte för sjukdomar som WHO klassar
som pandemi.
Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit genom
deltagande i professionell sport/idrott.
Försäkringen ersätter inte skador till följd av behandling
i förebyggande syfte och inte heller följderna av sådana
behandlingar.
Försäkringen ersätter inte infertilitet.
Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit genom
användning av medicinska preparat mm. som inte
föranletts av olycksfallsskada eller sjukdom som omfattas
av denna försäkring.
Om operation inte genomförs inom 19 månader på grund
av medicinska skäl, önskemål från den försäkrade eller
på grund av annan skälig anledning lämnas istället en
kontantersättning med belopp angivet i försäkringsvillkoret.

Var gäller försäkringen?
Gravidförsäkringen gäller i Norden. Försäkringen gäller även vid tillfällig vistelse utanför Norden till och med
graviditetsvecka 28 (vecka 27+6). Vid vistelse utanför Norden ersätts inte sjukhusvistelse.
Gravid Förlossning gäller för vård i Sverige hos av Moderna Försäkringar anvisade vårdgivare. Gynekologbesök och
operationer tillhandahålls i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Vilka är mina skyldigheter?
–– Lämna riktiga och fullständiga uppgifter
–– Om du drabbas av skada är det viktigt att du utan dröjsmål anlitar läkare och under sjuktiden står under fortlöpande
läkartillsyn och iakttar läkarens föreskrifter. Vid Gravid Förlossning ska all vård bokas via Moderna Försäkringars
vårdplanering.

När och hur ska jag betala?
Du betalar via faktura. Premien ska betalas inom 14 dagar efter den dag vi avsänt premieavin till dig. Tänk på att
försäkringen endast gäller som en gratisförsäkring tills dess att premien är betald.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Gravid Gratis börjar gälla dagen efter den dag försäkringen tecknades men tidigast i graviditetsvecka 22.
Gravid Large samt tilläggsförsäkringen Gravid Förlossning börjar gälla dagen efter den dag premien betalats men tidigast i
graviditetsvecka 22.
Försäkringen upphör automatiskt på barnets 6-månadersdag. Gravid Gratis, Gravid Large samt Gravid Förlossning kan
tecknas när som helst under graviditeten och utan hälsokrav.

Hur säger jag upp avtalet?
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Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att kontakta oss på Moderna Försäkringar.

