
Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd 
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast 
en översiktlig information med syfte att ge en sammanfattning 
av vad din försäkring kan omfatta. Du har rätt att få denna 
information innan du köper försäkringen och det är viktigt att du 
läser den. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga 
försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev 
som utgör avtalet. 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 Gravidförsäkring kan tecknas i två olika omfattningar. Du 
kan själv välja omfattningen av din försäkring för att få en försäkring 
som passar dina behov. Vilken omfattning (Gratis eller Large) du har 
framgår av ditt försäkringsbrev. I tabellen på nästa sida kan du se 
skillnaden mellan de olika omfattningarna. 

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

Vem kan teckna försäkringen
Försäkringen kan tecknas av alla gravida som är folkbokförda och 
bosatta i Sverige.

När gäller försäkringen
Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter den dag du 
tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. 
Gravidförsäkring Large börjar gälla dagen efter den dag du betalar 
premien men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnets sjuk- och 
olycksfallsförsäkring gäller från förlossningen. Försäkringen upphör 
automatiskt på barnets 6-månadersdag. Både Gravidförsäkring 
Gratis och Gravidförsäkring Large kan tecknas när som helst under 
graviditeten och utan hälsokrav.

Var försäkringen gäller
Försäkringen 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.

Vad gäller försäkringen för 
Försäkringens omfattning beror på om du har Gravidförsäkring  
Gratis eller Gravidförsäkring Large. I tabellen på nästa sida ser du 
vad som ingår i de olika omfattningarna.

Definition av olycksfallsskada 
Med olycksfall avses sådan kroppsskada som drabbar den 
försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som krävt 
läkarbehandling 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 den försäkrades fysiska 
hälsotillstånd, som inte är en olycksfallsskada. Några sjukdomar 
ersätts inte, se nedan under begränsningar och undantag.  

Förköpsinformation 
Gravid

http://www.danskebank.se


Vad lämnar försäkringen ersättning för?
En gravidförsäkring ger ett tryggt och bra skydd under graviditet och förlossning, för den gravida, barnet och pappan/partnern. Vår 
gravidförsäkring gäller redan från graviditetsvecka 22, men du kan teckna försäkringen när som helst under graviditeten. Som kund väljer 
du själv om du vill teckna Gravidförsäkring Gratis eller Gravidförsäkring Large.



Definition Medicinsk invaliditet
Medicinsk invaliditet är en bestående nedsättning av 
kroppsfunktion på grund av olycksfallsskada, sjukdom eller 
förlossning. Ersättningen utbetalas i förhållande till den så kallade 
invaliditetsgraden, det vill säga funktionsnedsättningens storlek.

Moderna Försäkringars Gravidförsäkring Gratis innehåller:

Medicinisk invaliditet vid olycksfall: Om barnet, den gravida 
eller pappan/partnern drabbas av bestående nedsättning av 
kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av 
olycksfall, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk 
invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 
månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur 
stor invaliditetsgraden är, 1–100 %. Högsta ersättning är 500 000 kr. 

Dödsfall: Om barnet, den gravida eller pappan/partnern skulle 
avlida betalas ett livbelopp på 25 000 kr.

Krishjälp för den gravida och pappan/partnern: Efter en traumatisk 
upplevelse, t ex om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller 
missbildning, kan ni behöva träffa en psykolog. Försäkringen 
bekostar upp till 10 behandlingstillfällen.

Rätt att teckna barnförsäkring: Om du har tecknat Gravidförsäkring 
Gratis har du möjlighet att teckna Barnförsäkring Medium utan 
hälsoprövning om premie för barnförsäkring betalas innan barnet 
är fött.

Moderna Försäkringars Gravidförsäkring Large innehåller 
utöver ovanstående också: 
Medicinisk invaliditet vid sjukdom: Om barnet drabbas av 
bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk 
invaliditet på grund av sjukdom, ersätter försäkringen. Rätt till 
ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet 
är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. 
Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är,    
1–100 %. Högsta ersättning är 500 000 kr. 

Direkthjälp: Försäkringen ersätter 50 000 kr om barnet får: allvarligt 
hjärtfel (som kräver operation före 6 månaders ålder), allvarlig 
missbildning i bukvägg och diafragma, blindhet och allvarlig 
synnedsättning, CP-skada, Downs syndrom, dövhet och allvarlig 
hörselnedsättning, klumpfot (som kräver gipsbehandling eller 
operation), läpp-, käk- och gomspalt, reduktionsmissbildning, 
ryggmärgsbråck eller vattenskalle. Ersättning lämnas en gång per 
sjukdom/skada och följder därav. 

Sjukhusvistelse: Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i 
minst 3 dagar betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 
kr/dag. Ni får ersättning från första dagen i längst 180 dagar.

Vårdersättning: Om familjen beviljas vårdbidrag från 
Försäkringskassan för det försäkrade barnet ger försäkringen 
vårdersättning. Högsta ersättning är 3 500 kr/månad (vid 100 % 
vårdbidrag) i längst 3 år.

Ärrersättning: Får barnet ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall 
som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning.  

Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall för barnet: 
Försäkringen ger ersättning för läkekostnader (inklusive resor). 
Ersättning lämnas för vård inom Norden och i längst 5 år.

Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer: Om den gravida blir 
inskriven på sjukhus i minst 3 dagar för graviditetskomplikationer, 
betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag från 
första dagen (längst till och med dagen före förlossningen).

Komplikationer vid graviditet och förlossning: Försäkringen 
ersätter med 3 000 kr per komplikation om den gravida drabbas av: 
havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt, stor blodförlust (minst 2 
liter) eller svåra bristningar (grad 3 – 4). 

 Krishjälp vid förlossningsdepression: Försäkringen ersätter upp 
till 5 tillfällen hos psykolog om den gravida eller pappan/partnern 
drabbas av förlossningsdepression. 

Medicinsk invaliditet för den gravida vid förlossning: Försäkringen 
ersätter medicinsk invaliditet på minst 5 % för den gravida som 
uppstått som en direkt följd av förlossningen. Rätt till ersättning 
för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående 
(tidigast efter 12 månader)och inte livshotande. Högsta ersättning 
är 200 000 kr. 

Rätt att teckna barnförsäkring: Om du har tecknat Gravidförsäkring 
Large har du möjlighet att teckna Barnförsäkring Medium utan 
hälsoprövning om barnförsäkringen tecknas innan barnet är 14 
dagar.

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

•Försäkringen gäller inte för sjukdomar som visat symtom innan 
försäkringen började gälla (t ex vid ultraljud) och inte heller för 
följder av dessa. Om du har gravidförsäkring Large kan momentet 
direkthjälp dock ersätta för sjukdomar/skador som upptäcks före 
graviditetsvecka 22. En förutsättning för detta är att premie för 
gravidförsäkringen är betald innan upptäckten.
• Försäkringen ersätter inte följder av olycksfallsskada som inträffat 
före försäkringens begynnelsedag
• Försäkringen gäller inte vid vistelse i område med krig eller 
krigsliknande politiska oroligheter
• Försäkringen gäller inte för sjukdomar som WHO klassar som 
pandemi
• Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit genom 
deltagande i sport/idrott. 
• Försäkringen ersätter inte skador till följd av behandling i 
förebyggande syfte, skönhetsbefrämjande behandlingar och inte 
heller följderna av sådana behandlingar
• Försäkringen ersätter inte skada som uppkommit genom 
användning av medicinska preparat m m som inte föranletts av 
olycksfallsskada eller sjukdom som omfattas av denna försäkring
• Försäkringen ersätter inte skada till följd av påverkan av alkohol 
och/eller droger
• vid framkallande av försäkringsfall
• Försäkringen ersätter inte infertilitet
• Försäkringen ersätter inte skada till följd av kriminell handling.

Försäkringen ersätter inte kostnader som ersätts från annat håll.

Sjukdomar som inte ersätts

Följande uppräknade sjukdomar, tillstånd eller besvär ersätts inte:

• Blindhet och allvarlig synnedsättning, ICD H47 och H54
• Blödarsjuka, ICD D66 och D67
• Dövhet och allvarlig hörselnedsättning, ICD H90
• Epilepsi, ICD G40
• Missbildning och kromosomavvikelse, ICD Q00-Q99 (t ex Downs 
syndrom och missbildning i inre organ)
• Neuropsykiatrisk störning, ICD F70-F99 (t ex motorisk 
utvecklingsstörning)
• Sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet, ICD G11, G12, 
G60 och G71 (t ex muskelsvaghet)
• Ämnesomsättningssjukdomar, ICD E23 och E70-E90 (t ex cystisk 
fibros)

Några av de undantagna sjukdomarna ersätts dock från 
direkthjälpen och då inte från någon annan del av försäkringen. 



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 vårdslöshet underlåtit att nämna eller dolt något av 
betydelse för rätten till ersättning och detta varit av betydelse för 
rätt till ersättning kan skälig nedsättning göras med hänsyn till 
omständigheterna.

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.

Försäkringens giltighet
Försäkringen upphör automatiskt på barnets 6-månadersdag.

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 tillhandahåller försäkringar. Trygg-Hansa 
står under tillsyn av danska Finanstilsynet 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 
dataskyddsförordning och kompletterande svensk 
dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna 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 uppgifter 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 
försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller 
kompletteras och uppdateras från myndigheters register. 
Personuppgifterna behandlas 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 försäkringsärenden 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 samarbetspartners, inom och utom EU- och EES-området, 
försäkringsförmedlare 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 brottslighet. Uppgifterna kan enligt 
lag även behöva lämnas ut till myndigheter. 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 
Försäkringar, 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 
i ett ärende kan du vända dig till den som handlagt ditt ärende. Det 
finns också möjlighet att vända sig till Moderna Försäkringars 
Klagomålsansvarig, som ser till att klagomålet hanteras, 
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Du kan även få rådgivning i frågor som rör försäkringen 
eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas 
Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig 
till Konsumentverket, www.konsumentverket.se, den kommunala 
konsumentvägledningen för råd och hjälp, för kontaktuppgifter se 
din kommuns hemsida.

Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna 
Reklamationsnämnden. www.arn.se. Ansvarsförsäkringens 
Personskadenämnd och Personförsäkringsnämnden, www. 
forsakringsnamnder.se. Du har alltid möjlighet att väcka talan 
i allmän domstol. Om du har en försäkring som innehåller ett 
rättsskyddsmoment kan detta rättsskydd även komma att gälla i en 
tvist mot oss. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.
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