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Barn– & ungdomsförsäkring
En Barn- och ungdomsförsäkring kan göra skillnad för både barn och föräldrar när vardagslivet
plötsligt förändrats efter ett olycksfall eller en sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt, både
under skoltid och fritid.
Tryggt för familjen
Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en bestående skada efter ett olycksfall eller en sjukdom kan få stora konsekvenser och förändra vardagen för hela familjen.
Med en Barn- och ungdomsförsäkring kan du se till att få ekonomisk stöttning. Förutom att försäkringen kan ersätta olika
kostnader, så kan den framförallt ge en större engångsersättning om barnet inte kan börja arbeta.

Barn- och ungdomsförsäkringen hos Euro Accident gäller
dygnet runt och kan ge invaliditetsersättning både vid olycksfall och sjukdom.

Definition av olycksfallsskada
Vi försäkrar mot ofrivilliga kroppsskador som orsakats av
plötsliga, oförutsedda och yttre händelser. Hos oss är dessutom kroppsskada orsakad av förfrysning, värmeslag eller
solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot
knä eller hälseneruptur att jämställa med olycksfallsskada.

Under hela dygnet
Även om ditt barn är försäkrat av förskolan eller skolan, så
gäller skolförsäkringarna inte för sjukdom. I många fall gäller
de inte heller om något händer utanför skoltiden.
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Ersättning för kostnader vid olycksfall
Ersättning för invaliditet till följd av olycksfall och sjukdom
Gäller dygnet runt
Ingen hälsoprövning av barnet

Det här ingår i försäkringen
Vid ett olycksfall ersätter försäkringen
• Läkekostnader för skälig läkar- och sjukhusvård samt kostnader för behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet. Behandlingen ersätts endast om den omfattas av
den offentliga sjukvården. Ersättning kan betalas längst i
tre år.
• Tandskadekostnader för nödvändig behandling till följd av
olycksfallsskada, längst i fem år. Behandlingen ersätts endast om den omfattas av den det statliga tandvårdsstödet.
• Resekostnader i samband med vård och behandling som
ordinerats av läkare. Ersättning kan betalas längst i tre år.
• Merkostnader som har uppstått på grund av olycksfallsskada under akut behandlingstid kan ersättas med upp till
tre prisbasbelopp. Dessutom kan ersättning lämnas för
bland annat skadade kläder och andra personliga tillhörigheter upp till ett halvt prisbasbelopp.
• Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader som uppstått
på grund av olycksfallsskada kan ersättas med upp till två
prisbasbelopp.
Vid sjukdom och olycksfall ersätter försäkringen:
• Medicinsk invaliditet vid bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Ersättningen utbetalas i form av ett engångsbelopp.
• Ekonomisk invaliditet vid bestående nedsättning av arbetsförmågan. Ersättningen utbetalas i form av ett engångsbelopp.

• Ärr och annan utseendemässig förändring som kvarstår ett
år efter skadetillfället.
• Krishjälp – ersättning lämnas för kristerapi hos, av Euro
Accident anvisad, legitimerad psykolog eller legitimerad
psykoterapeut vid krisreaktion till följd av:
– ersättningsbar sjukdom eller olycksfallsskada
– anhörigs (maka/make, registrerad partner, sambo, barn,
förälder, syskon) död
– rån, hot, överfall, våldtäkt, sexualbrott eller våld mot den
försäkrade, även inom familjen
– mobbing.
• Sjukhusvistelse, i längst 365 dagar.
• Vård i hemmet av barn under 16 år, i längst 30 dagar.
• Kostnadsbidrag, i längst tre år om vårdnadshavaren är berättigad till omvårdnadsbidrag. Vid helt omvårdnadsbidrag
uppgår kostnadsersättningen till ett prisbasbelopp per år.
• Dödsfallskapital, ett (1) prisbasbelopp utbetalas till barnets
dödsbo om barnet avlider under försäkringstiden.

Giltighet
Försäkringen gäller till och med utgången av den månad
barnet fyller 25 år om inte annat avtalats. Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i upp till tolv månader.

Vem kan köpa försäkringen
Du som ingår i ett gruppavtal hos Euro Accident kan köpa försäkringen åt dina arvsberättigade barn och din makes, makas, sambos eller registrerade partners arvsberättigade barn
som ännu inte har fyllt 20 år.

Villkor
Fullständiga villkor och förköpsinformation hittar du på
euroaccident.com eller hos din försäkringsförmedlare.

Om gruppförsäkringar
Samhället tillhandhåller ett grundläggande ekonomiskt skydd som är lika för alla. I detta skydd ingår det till
exempel sjukersättning från Försäkringskassan och allmän pension. Detta skydd ger endast ett grundskydd
som i flera avseenden kan behöva kompletteras.
Gruppförsäkring är ett kostnadseffektivt sätt att skapa trygghet för ett företags medarbetare eller en organisations medlemmar. Försäkringarna ger ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar eller olyckan skulle
vara framme.

Sällan är behoven lika för alla
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Euro Accident kan erbjuda skräddarsydda gruppförsäkringslösningar och finansiella upplägg som passar
både stora och små företag och organisationer.

Tillsammans skapar vi Hållbara Medarbetare
Euro Accidents idé är enkel: med rätt försäkringar och fokus på hälsa mår medarbetarna bra. När de mår bra, går
företaget bättre. Vi kallar vårt koncept för Hållbara Medarbetare – nyckeln till framgång för framtidens företag.

euroaccident.com

