
Forsikring Barn Total 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Selskap: Danica Pensjon, Norge Produkt: Barn Total

I forsikringsvilkårene finner du fullstendige opplysninger om produktet, hva forsikringen dekker og når vi utbetaler forsikringen. 

Hva omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter rett til utbetaling ved ulykke eller sykdom som rammer barnet. Utbetalingen er skattefri.

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen ikke?

Er det noen begrensninger i 

Hvor gjelder forsikringen?

Hvilke forpliktelser har jeg?
•	

•	
•	

•	

Når og hvordan betaler jeg?

Når trer forsikringen i kraft, og når opphører den?

Hvordan sier jeg opp avtalen?
Forsikringen skal sies opp skriftlig. Hvis forsikringen ikke sies opp så fornyer vi den automatisk for et år om gangen. 

Varig medisinsk invaliditet

Utvalgte sykdommer (kreft, MS, Diabetes mellitus 1, 
Cystisk fibrose, Leddgikt, Alvorlige brannskader, 

Ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, Tversnittlammelser av 

ryggmarg, hjernesvulst, organtransplantasjon, 

nyresvikt)
Uførerente (månedlig utbetaling ved uførhet) 

Uførekapital (engangsutbetaling ved uførhet) 

Dødsfall

Behandlingsutgifter

Ombygging eller tilpassing av bolig

Dagpenger ved innleggelse på sykehus

I Norge, Sverige og Danmark

Forsikringstaker og den forsikrede skal svare på de spørsmålene som selskapet stiller for å vurdere risikoen
På oppfordring fra forsikringsselskapet skal forsikringstaker og forsikrede gi opplysninger om særlige forhold som de 
må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering
Dersom selskapet ber om det, plikter den forsikrede å la seg undersøke av lege, eventuelt lege oppnevnt av selskapet 
Dersom det oppstår et forsikringstilfelle skal du melde fra til oss innen 1 år
Dersom det oppstår et forsikringstilfelle skal du svar på de spørsmål som selskapet stiller for å vurdere erstatningssaken 
Dersom selskapet ber om det, plikter den forsikrede å la seg undersøke av lege, eventuelt lege oppnevnt av selskapet

•	
•	

Forsikringen betales månedlig, enten via giro som sendes i posten eller via AvtaleGiro (som kan opprettes elektronisk i 
forbindelse med avtaleetablering eller via nettbank)

Forsikringen gjelder fra helseerklæring/avtaledokument er signert, såfremt det ikke er forhold ved helsen som etter våre 
retningslinjer vil gi pristillegg eller avslag. Forsikringen kan kjøpes i alderen 3 mnd til og med 18 år. Forsikringen opphører 
når den forsikrede fyller 26 år. Uførerente kan videreføres til 67 år. 

Ved medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter, ombygging av 
bolig og dagpenger dekkes ikke psykiske lidelser, 
atferdsforstyrrelser, kronisk utmattelsessyndrom,lærevansker o.l 

Ved alder over 16 år gjelder ikke forsikringen ved 
ulykkesskader for enkelte ekstremsporter 

dekningen? 
Sykdom/lidelser som er påvist eller har vist tegn/ 
symptomer innen 3 mnd etter at forsikringen trådte i 
kraft dekkes ikke. 
Forsikringstilfeller i områder med krig og uroligheter

For hver diagnose er det kriterier for alvorlighetsgraden av 
sykdommen. Disse må være oppfylt for å ha rett på utbetaling

Grov uaktsomhet eller forsett

I resten av verden inntil 12 måneder etter utreise.




