Barneforsikring

Dokumenter med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Winterbergh Forsikring		

Produkt: Barn

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår

Hva omfatter forsikringen?
Barneforsikring gir erstatning både ved ulykke og sykdom. Forsikringen gjelder døgnet rundt; i barnehagen, på skolen, på fritiden og
hjemme. Den gir dobbel erstatning hvis barnet skulle bli alvorlig skadet. Velg mellom Standard og Winterline.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Standard:

Utbetaling for psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser,
lærevansker o.l.

Invaliditet

Utbetaling ved arr og vansiring som gir
invaliditetsgrad på mindre enn 15%

Økonomisk førstehjelp
Dagpenger

Tannskader

behandlingsutgifter ved ulykke

Aktiviteter med særlig risiko

Karenstid

Uaktsomhet

Winterline:

Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold

Utover standard inngår også:

Sykdom, sykelig tilstand eller anlegg

Uførekapital

Smertetilstander i rygg, med mindre smertene har
oppstått som følge av røntgenologisk påvist brudd
i ryggsøylen
Stikk og bitt av insekt

Er det noe begrensninger i
forsikringen?
Begrensninger ved sykdom:
Karenstid
- Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved
sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn
og/eller har symptom innen en viss tid.
Helseforbehold
- Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved
sykdom/lidelse som selskapet har reservert seg
mot i forsikringsbeviset.
Forsikringen gir ikke utbeatling for astma, allergier,
eksemer eller matvareintoleranse, som medfører
en medisinsk invaliditetsgrad på mindre enn 35%

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norge og under opphold i Norden i inntil 12 måneder.
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Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi Winterbergh korrekt informasjon ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å informere
Winterbergh om endringer. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det
meldes til Winterbergh uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen
gjelder til 23.59 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved å ta kontakt med oss på mail eller telefon dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen
eller ved amdre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde opplysning om
dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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