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Hva dekker gratis Gravidforsikring? 

Mor og barn 

 Medisinsk invaliditet som følge av ulykke 

 Dødsfall 

Hva dekker betalt Gravidforsikring 

Mor 

 Dagpenger ved sykehusopphold 

 Medisinsk invaliditet som følge av ulykke 

 Psykologisk førstehjelp 

 Dødsfall 

 Fri tilgang til Helsetelefonen 

Barn 

 Engangsutbetaling ved alvorlig medfødt 
sykdom 

 Dagpenger ved sykehusopphold 

 Medisinsk invaliditet som følge av ulykke 

 Dødsfall 

 

 
Hva dekker forsikringen ikke? 

 Skader som skjer i forbindelse med fødsel 

 Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, 
lærevansker o.l. 

 Tannskader 

 Skader på grunn av medisinsk behandling 
eller bruk av medikamenter 

 Forgiftning 

 Engangsutbetaling ved alvorlig medfødt 
sykdom for andre sykdommer eller 
diagnoser enn de som er nevnt 

   

 

 
Er det noen begrensninger i dekningen? 

 Forsikringen gjelder ikke før 
svangerskapsuke 16. 

 Dødsfallserstatningen for barnet gjelder fra 
graviditetsuke 26. 

 Arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på 
mindre enn 15 % dekkes ikke. 

  

 
Hvor gjelder forsikringen? 

 I hele verden. 

  

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

  

 
Når og hvordan betaler jeg? 

Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro. Du kan etablere enten e-
faktura eller avtalegiro på Mine sider.  

Gravidforsikring 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

 

Selskap: If Skadeforsikring NUF Produkt: Gravidforsikring 

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

Hvilken forsikring er dette? 

Gravidforsikringen gir ekstra støtte og trygghet både under og etter graviditeten. Du kan velge mellom to 
produkttyper: gratis gravidforsikring som gjelder ved ulykkeshendelser, og betalt gravidforsikring som gjelder ved 
både sykdom og ulykke. 
Forsikringen gjelder tidligst fra 16. svangerskapsuke, men kan kjøpes når som helst i løpet av svangerskapet. Den 
gjelder helt til barnet fyller 6 måneder. 
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Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. 
Skadeforsikringer (for eksempel reise- eller husforsikring) og personforsikringer (for eksempel 
gravidforsikring eller barneforsikring), vil alltid etableres på hver sin forsikringsavtale. 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. 

  

 

 

 

 

 

 
Når starter og slutter forsikringen? 

Forsikringen gjelder fra den dagen du kjøper den, men tidligst fra svangerskapsuke 16. 

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller seks måneder. 

  

 
Hvordan sier jeg opp forsikringen? 

Forsikringen kan ikke sies opp i perioden. 

 


