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Hvilken type forsikring?
En barneforsikring kan gi rett til erstatning hvis barnet utsettes for ulykke eller sykdom. Forsikrede kan ha rett til erstatning ved
ulykkesskade eller sykdom som antas å føre til varig skade på person (medisinsk invaliditet).

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Varig skade på person (medisinsk invaliditet)
som følge av ulykke

Sykdom, lyte eller mèn som Tryg har tatt
reservasjon for ved helsevurdering.

Dagpenger ved sykehusopphold og
langvarig sykdom

Sykdom som har vist symptomer de første
90 dagene etter forsikringen begynte å
gjelde. Gjelder ikke ved flytting fra selskap
med tilsvarende dekning

Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
Utgifter ved ulykksesskade

Skade eller sykdom oppstått ved særlige
risikofylte sports- og fritidsaktiviteter for
forsikrede over 16 år

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander
Dødsfallserstatning
AV1 Skolerobot

Skade eller sykdom oppstått ved misbruk av
medisiner, inntak av rusmidler og skadelige
stoffer eller deltakelse i slagsmål eller
forbrytelse for forsikrede over 16 år

Uførekapital (erstatning ved arbeidsuførhet)
Uførepensjon (månedlige utbetalinger ved
arbeidsuførhet)
Mentale selvhjelpsprogrammer

Listen over er ikke uttømmende. Se vilkårene
og forsikringsbeviset for fullstendig oversikt.

Forsikringen kan utvides med disse
tilleggsdekningene ved å kontakte Tryg:
Behandlingsforsikring
Økt forsikringssum uførekapital
Økt forsikringssum ved medisinsk
invaliditet.

Begrensninger i forsikringen
Erstatningen kan bli redusert ved forsett
eller grov uaktsomhet.
Forsikrede må være medlem av offentlig
trygdeordning i Norden. Hvis forsikrede
trer ut av medlemskapet i norsk folketrygd,
eller av tilsvarende offentlig trygdeordning i
Norden, opphører forsikringen
Forsikringen kan ha begrensning som følge
av psykiske lidelser.
Dekning for medisinsk invaliditet omfatter
ikke følgende diagnoser: ADHD, Autisme,
Asberger, Tourette syndrom og ME (Kronisk
tretthetssyndrom), og følger av slike.
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i Norden og under opphold i utlandet som varer i inntil 12 måneder.Forsikringen kan gjelde
under opphold i utlandet som varer i mer enn 12 måneder, hvis forsikrede oppholder seg i utlandet sammen med
foresatte som er:
• student
• au pair
• ansatt i norsk utenrikstjeneste
• ansatt i norsk firma med virksomhet i utlandet.
Tilsvarende gjelder hvis forsikrede selv oppholder seg i utlandet av nevnte årsaker.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du må gi forbundet riktig informasjon ved tegning av forsikring og kontrollere at opplysninger i forsikringsbeviset
er riktige. Dersom det skjer endringer må du gi beskjed til forbundet. Du er ansvarlig for å begrense eller forebygge
skader.
Om du får kjennskap til skade som kan føre til erstatningskrav skal det meldes til Tryg uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Alternative betalingsmåter er faktura, AvtaleGiro og
eFaktura. Du kan velge 1, 2, 4 eller 12 terminer.

Når starter og slutter forsikringen?
Avtaleperiode for forsikringen er fra 1.1. til og med 31.12. For øvrig gjelder følgende avtaleperioder:
• ved innmelding i avtaleperioden: fra kjøpsdato til og med 31.12.
• ved fornyelse av forsikringen: fra 1.1. til og med 31.12
• ved utmelding av forsikringen: ut den perioden det er betalt for.
Forsikringen fornyes automatisk for ett år av gangen.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen før hovedforfall 31.12. Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon eller e-post.
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