
För- och efterköpsinformation 
Barn

Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en kort-
fattad översiktlig produktinformation med syfte att ge en samman-
fattning av vad din försäkring kan omfatta. Enligt lag har du rätt att 
få denna information innan du köper försäkringen och det är viktigt 
att du läser och sparar den. Om du råkar ut för en skada så är det de 
fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkrings-
brev som utgör avtalet. För viktiga begränsningar och undantag – se 
sid 3. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än 
de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på  
www.danskebank.se. 

Du väljer själv, men vi hjälper gärna till
Modernas Barnförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar. Du kan 
själv välja omfattningen av din försäkring samt storleken på ditt för-
säkringsbelopp för att få en försäkring som passar dina behov. Vilken 
omfattning (Barnförsäkring – Grund, Barnförsäkring – Medium eller 
Barnförsäkring – Large) och vilket försäkringsbelopp du har framgår 
av ditt försäkringsbrev. I tabellen på nästa sida kan du se skillnaden 
mellan de olika omfattningarna. Det är många faktorer som påverkar 
vad priset blir på just din försäkring. Det beror bland annat på vilken 
omfattning och vilket försäkringsbelopp som du har valt.

Om något skydd är särskilt viktigt för dig, ta reda på om det omfattas 
av försäkringen genom att kontakta vår kundservice på telefonnum-
mer 0775-744 400.

För vem kan försäkringen tecknas?
Försäkringen kan tecknas för alla barn som inte har fyllt 18 år och 
som är folkbokförda och bosatta i Sverige. Om du väljer Barnförsäk-
ring – Medium eller Barnförsäkring – Large  krävs en hälsoprövning 
av Moderna Försäkringar. 

Om du har haft en gravidförsäkring hos Moderna försäkringar kan 
Barnförsäkring Medium tecknas utan hälsoprövning. För fullständiga 
regler, se försäkringsvillkor.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall och sjukdomar 
som inträffar under försäkringstiden. I försäkringsbrevet framgår den 
dag som försäkringen börjar gälla.

Observera: Sjukdelen i försäkringen blir gällande tidigast dagen efter 
den dag barnet skrivits ut från BB/neonatal/hemsjukvård i samband 
med förlossningen eller om barnet är född utanför Sverige, genom-
gått en hälsokontroll av läkare i Sverige.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Norden samt i högst 24 månader i resten 
av världen. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för 
tandskada,  rese- och behandlingskostnader m.m.

Vad gäller försäkringen för?
Försäkringens omfattning beror på om du har Barnförsäkring – 
Grund, Barnförsäkring – Medium eller Barnförsäkring – Large. I ta-
bellen på nästa sida ser du vad som ingår i de olika omfattningarna.  

Definition av olycksfallsskada
Med olycksfallsskada avses sådan kroppsskada som drabbar barnet 
ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som krävt läkarbehand-
ling på sjukhus/vårdcentral.

Några exempel på skador som inte omfattas är:

• smitta av bakterie, virus, parasit eller annat smittämne
• smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck.

Definition sjukdom
Med sjukdom avses en försämring av barnets fysiska hälsotillstånd, 
som inte är en olycksfallsskada.

Vissa sjukdomar (se försäkringsvillkoren) ersätts inte om du har 
Barnförsäkring - Grund eller Barnförsäkring – Medium och ersätts 
endast till en liten del om du har Barnförsäkring – Large. 



Vad lämnar försäkringen ersättning för?
Modernas Barnförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar. I tabellen nedan kan du se skillnaden mellan de olika omfattningarna:

Barnförsäkringen upphör på huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 30-årsdag.

Vad lämnar försäkringen ersättning för?
Modernas Barnförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar. I tabellen nedan kan du se skillnaden mellan de olika omfattningarna:

Barnförsäkringen upphör på huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 30-årsdag.



Medicinsk invaliditet
Om barnet får en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund 
av olycksfallsskada eller sjukdom utbetalas ersättning i förhållande 
till den så kallade invaliditetsgraden, det vill säga funktionsnedsätt-
ningens storlek. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkom-
mer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader)och inte 
livshotande. Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp 
du har och hur stor invaliditetsgraden är. Vid 20 % invaliditet eller 
mer betalar vi ut tilläggsersättning om du har Barnförsäkring – Medi-
um eller Barnförsäkring – Large.

Ekonomisk invaliditet
Försäkringen ger även ersättning om barnet skadar sig så illa eller 
blir så svårt sjukt att det i framtiden förlorar arbetsförmågan med 
minst 50 %, så kallad ekonomisk invaliditet. En förutsättning är 
att sjukdomen eller olycksfallet har medfört medicinsk invaliditet 
på minst fem %. Nedsättningen av arbetsoförmågan kan tidigast 
värderas när alla möjligheter till arbete i annat yrke prövats och alla 
möjligheter till rehabilitering är utredda. Rätten till ersättning inträder 
tidigast två år efter att olycksfallsskadan inträffade eller sjukdomen 
blev aktuell och tidigast vid 18 års ålder. Ersättningens storlek beror 
på vilket försäkringsbelopp du har och hur nedsatt arbetsförmågan 
är – 50 %, 75 % eller 100 %. 

Om du har Barnförsäkring – Grund beräknas ersättningen utifrån 
halva försäkringsbeloppet. Har du Barnförsäkring – Medium eller 
Large beräknas ersättningen utifrån dubbla försäkringsbeloppet.

Ärrersättning
Försäkringen lämnar ersättning för ärr eller annan kosmetisk defekt 
till följd av ersättningsbar olycksfallsskada eller sjukdom. För att 
ersättning ska kunna lämnas krävs det att skadan är så allvarlig att  
läkarbehandling på sjukhus/vårdcentral krävts. Ersättning lämnas en-
ligt Trafikskadenämndens hjälptabell. Ärr och annan utseendemässig 
skadeföljd som inte uppgår till tabellens lägstanivå ersätts inte. 

Direkthjälp
Om den försäkrade drabbas av vissa allvarliga sjukdomar betalar 
vi en engångssumma i procent av försäkringsbeloppet. Diagnoser-
na anges i försäkringsvillkoret och exempel är malign tumör, MS, 
barn-reumatism, hjärtoperation och allvarlig hjärnskada.

Tandskada och rese- och behandlingskostnader vid olycksfall 
Vid ett olycksfall kan kostnader uppstå för vård och behandling av 
läkare eller tandläkare. Dessutom krävs ofta resor i samband med 
behandlingen. Inom tre år från olycksfallet (för tandskador i max 5 
år) lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kost-
nader inom Norden – helt utan självrisk. Försäkringen ersätter inte 
privat vård och inte kostnader som kan ersättas enligt lag, allmän 
eller annan försäkring. 
 
Engångskostnader och rehabilitering
Kostnader för rehabilitering (tekniska hjälpmedel) eller anpassning 
av bostaden till följd av ersättningsbar sjukdom eller olycksfall 
ersätts av försäkringen. Ersättningen för ett och samma sjukdoms- 
eller olycksfall är begränsad till 220 000 kronor (100 000 kronor om 
du enbart har grundskyddet). 

Kläder, glasögon med mera 
Om ett olycksfall är så allvarligt att läkarbehandling krävts på 
sjukhus/vårdcentral kan ersättning lämnas för kläder, hjälm, klocka, 
glasögon m m som skadats eller förlorats vid olycksfallet. 

Vårdersättning och sjukersättning 
Om familjen beviljas omvårdnadsbidrag avseende den försäkrade 
från Försäkringskassan eller om den försäkrade blir arbetsoförmö-
gen till minst 50 % lämnas en månadsersättning. Ersättning kan 
lämnas längst till huvudförfallodagen närmast efter den försäkrades 
30-årsdag. Försäkringen ersätter i förhållande till graden av om-
vårdnadsbidrag eller arbetsoförmåga.  Ersättning lämnas bara för 
ersättningsbar sjukdom eller olycksfallsskada och enbart om du har 
Barnförsäkring – Medium eller Barnförsäkring – Large. Försäkringen 
ersätter inte sjukersättning om hel ekonomisk invaliditet betalats ut.

Engångsersättning vid vissa sjukdomar
Om den försäkrade drabbas av vissa, i villkoret, uppräknade sjuk-
do-mar, t.ex. psykiska sjukdomar där symtom visar sig efter 10 års 
ålder eller neuropsykiatriska störningar (t.ex. ADHD, Autism) lämnas 
en engångsersättning. Ersättningsbeloppet är beroende av hur stort 
omvårdnadsbidrag som Försäkringskassan beviljat och är maximalt 
100 000 kr. Momentet gäller bara om du har Barnförsäkring – Large.

Viktiga begränsningar och undantag
Det finns några situationer när försäkringen inte gäller alls eller med 
begränsad omfattning, här är några exempel:

• Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk 
utvecklingsstörning och inte heller följder av sådana tillstånd där 
symtomen visat sig före försäkringen blivit gällande.

• Försäkringen ersätter inte följder av olycksfallsskada som inträffat 
före försäkringens begynnelsedag.

• Försäkringen gäller inte för i villkoret uppräknade sjukdomar 
(medfödda ämnesomsättningssjukdomar,  psykiska sjukdomar, 
neuropsykiatrisk störning, sjukdom inom centrala nerv- och 
muskelsystemet, epilepsi, sensorineural hörselnedsättning samt 
missbildning och kromosomavvikelse). För Barnförsäkring – Large 
kan dock viss ersättning komma att lämnas. 

• Försäkringen gäller inte vid vistelse i område med krig eller krigs-
liknande politiska oroligheter.

• Försäkringen gäller inte för sjukdomar som WHO klassar som 
pandemi.

• Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit genom delta-
gande i professionell sport/idrott. Med professionell sport/idrotts-
utövande menas att ersättning eller sponsring utgår i samband 
med deltagande i sport eller idrott med mer än ett prisbasbelopp 
per år.

• Försäkringsmomenten sjukhusvistelse, fortsatt vård i hemmet, 
vårdersättning, sjukersättning och dödsfall ersätts inte när försäk-
ringen inte är i kraft.

• Försäkringen ersätter inte skador till följd av behandling i förebyg-
gande syfte, skönhetsbefrämjande behandlingar och inte heller 
följderna av sådana behandlingar.

• Försäkringen ersätter inte skada till följd av infertilitet.
• Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit genom använd-

ning av medicinska preparat m.m. som inte föranletts av olycks-
fallsskada eller sjukdom som omfattas av denna försäkring.

Skadereglering
Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada.   
En förutsättning för rätt till ersättning är att du utan dröjsmål anlitar 
läkare och under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn och 
iakttar läkarens föreskrifter. Om detta inte uppfylls kan ersättningen 
minskas. Om du vid skadereglering, genom uppsåt eller grov vårds-
löshet underlåtit att nämna eller förtigit eller dolt något av betydelse 
för bedömningen av rätten till ersättning och detta varit av betydelse 
för till ersättning kan nedsättning göras..

Om du ångrar dig
När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet 
att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar 
försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår 
i försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du till exempel 
kontakta vår kundservice. Har du redan hunnit betala premien får du 
tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen har varit giltig. 

Om ångerrätten utnyttjas har Moderna Försäkringar rätt att kräva 
premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande.

Förnyelse av försäkringen 
Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den vid 
försäkringstidens slut och det inte framgår av avtalet, eller andra 
omständigheter, att den inte ska förnyas. Om försäkringen inte 
betalas i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig 
uppsägning skickats. Betalar du försä kringen innan dess fortsätter 
den att gälla.



Försäkringens giltighet 
Försäkringen gäller normalt i ett år och förnyas genom att du betalar 
premien för den nya perioden.

Uppsägning av försäkringen 
Du får när som helst säga upp försäkringen så att den upphör ome-
delbart eller vid viss tidpunkt i framtiden. Även Moderna Försäkringar 
har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång om 
du dröjer med att betala, lämnar oriktiga uppgifter, grovt åsidosätter 
dina förpliktelser mot oss eller om det finns andra synnerliga skäl. 

Oriktig eller ofullständig uppgift 
Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullstän-
dig uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen bli lägre. I 
allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning alls betalas ut. 
Vid bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av betydelse 
samt i vilken utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat 
försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständighet-
erna i övrigt.

Övrig information 
Moderna Försäkringars postadress är box 7830, 103 98 Stockholm, 
tel 010-219 10 80, www.modernaforsakringar.se. 
Moderna Försäkringar är en del av Trygg-Hansa. Försäkringsgivare är 
Trygg-Hansa Försäkring filial, 106 26 Stockholm, Bolagsverket org.nr 
516403-8662, filial till Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 
24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark, 
www.tryg.dk. Trygg-Hansa är ett försäkringsföretag som tillhandahål-
ler försäkringar. Trygg-Hansa står under tillsyn av danska Finanstilsy-
net och svenska Finansinspektionen. Trygg-Hansa följer svensk lag 
om marknadsföring. Vi kommunicerar både skriftligt och muntligt på 
svenska, villkor tillhandahålls på svenska. Svensk lag tillämpas på det 
mellan dig och oss träffade avtalet.

Sammanfattning av integritetspolicy
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsför-
ordning och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Person-
uppgifterna som behandlas är t.ex. namn, adress, personnummer, 
ekonomiska förhållanden, betalningsinformation, hälsotillstånd, 
övriga uppgifter som behövs för tecknande, förnyelse eller ändring 
av försäkring eller övrig försäkringsadministration, såväl som uppgif-
ter som lämnas i samband med skadereglering, etc. 

Uppgifterna hämtas vanligtvis från dig som kund men kan även 
erhållas från t.ex. någon av våra samarbetspartners eller försäkrings-
förmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och 
uppdateras från myndigheters register. Personuppgifterna behand-
las för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund 
enligt försäkringsavtalet, eller när det gäller känsliga personuppgifter 
för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, såsom 
vid bedömning av försäkringsansökan, utredning av försäkringsären-
den samt administration av ditt försäkringsavtal.

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföring och som 
underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik. 
Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till sa mar-
betspartners, inom och utom EU- och EES-området, försäkringsför-
medlare eller andra bolag inom koncernen. Exempelvis kan uppgifter 
rörande skadeanmälan registreras i ett för försäkringsbranschen 
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) och komma att lämnas 
ut till Larmtjänst AB i syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brotts-
lighet. Uppgifterna kan enligt lag även behöva lämnas ut till myndig-
heter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för ändamålen. 
För fullständig information om behandlingen av personuppgifter, se 
Moderna Försäkringars integritetspolicy på             
www.modernaforsakringar.se/integritet.

Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få 
information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, begära 
rättelse, radering eller att uppgifterna ska överföras till annan, att 
behandlingen begränsas eller vill invända mot behandlingen, kan du 
skriva till  dataskydd@modernaforsakringar.se eller till Moderna För-
säk ringar, Dataskyddsombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Genom 
att kontakta oss kan du även begära att integritetspolicyn skickas per 
post till dig samt meddela att dina personuppgifter inte ska användas 
för direktmarknadsföring.

Om vi inte är överens
Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet   
eller hantering av ärendet ber vi dig i första hand vända dig till 
den som handlagt ärendet. Vill du att ditt ärende ska omprövas av          
ansvarig på avdelningen ber vi dig mejla ditt klagomål till
skador-person@modernaforsakringar.se. Ange ”klagomål” och ditt 
skadenummer i ämnesraden. Har du några klagomål som inte gäller 
beslutet eller hur ärendet blivit hanterat finns också möjlighet att 
vända dig till Moderna Försäkringars klagomålsansvarig, genom att 
fylla i formuläret på www.modernaforsakringar.se/kontakta-oss/
klagomal.

Du kan även få oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör 
försäkring och skadereglering genom att kontakta Konsumenternas 
För säkringsbyrå. För mer information, se  www.konsumenternas.se 
eller ring 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till Konsumentverkets 
upplysningstjänst Hallå Konsument, www.hallakonsument.se, eller 
den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se 
vad just din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.

Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna 
Reklamationsnämnden, www.arn.se och Personförsäkringsnämn-
den, www.forsakringsnamnder.se. Du har alltid möjlighet att väcka 
talan i allmän domstol. Om du har en försäkring som innehåller ett 
rätts-skyddsmoment kan detta rättsskydd även komma att gälla i en 
tvist mot oss. Förutsättningarna för detta framgår av försäkringsvill-
koret.
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