
Vad får familjen för hjälp från Trygg-Hansa?

Emma har TryggaBarn med försäkringsbeloppet 1 800 000 kr.

Sjukhusvistelse vid Akut Inskrivning
600 kr då Emma blir akut inskriven på sjukhus.

Sjukhusvistelse
Familjen stannar på sjukhuset i 14 dagar och får 
ersättning med 600 kr per dag, totalt 8 400 kr.

Vård Hemma efter Sjukhusvistelse
Fortsatt vård hemma 600 kr per dag i 30 dagar blir 18 000 kr.

Vårdbidrag & Arbetsoförmåga
• Familjen får 50 procent vårdbidrag från Försäkrings- 
 kassan under de två första åren. Från försäkringen    

 ersätts då 50 procent månadsersättning under två år.   
 4 750 kr i månaden i två år ger 114 000 kr.
•  Emma får därefter 25 procent vårdbidrag från Försäk-   
 ringskassan upp till 16 års ålder. Från försäkringen    
 ersätts då 2 375 kr per månad i ytterligare 7 år, vilket  
 ger 199 500 kr.

Medicinsk Invaliditet
Den medicinska invaliditeten för diabetes bedöms till  
15 procent vilket i detta fall ger 270 000 kr (15 procent  
av försäkringsbeloppet 1 800 000 kr).

Pengarna som betalas ut från försäkringen är skattefria 
och utan självrisk.

Läs om vad som ingår, och inte ingår, i försäkringen i Förköpsinformationen. 
Förköpsinformationen är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.

TryggaBarn
Visst är väl barndomen en fantastisk tid. Men som förälder kan du inte alltid finnas vid 
barnens sida. Däremot kan du se till att ditt barn är tryggt försäkrat. Med TryggaBarn 
är barnet försäkrat dygnet runt för både olycksfall och sjukdomar. Här ser du vilka delar 
som ingår i försäkringen.

Medicinsk och Ekonomisk Invaliditet I procent av valt försäkringsbelopp, se baksidan

Vissa Diagnoser Högst 10 procent av valt försäkringsbelopp, se baksidan

Sjukhusvistelse vid Akut Inskrivning 600 kr

Sjukhusvistelse 600 kr per dag

Vård Hemma efter Sjukhusvistelse 600 kr per dag

Vårdbidrag & Arbetsoförmåga Högsta ersättning 9 500 kr per månad

Rehabilitering & Hjälpmedel Högsta ersättning 220 000 kr

Ärr Ersätts enligt särskild tabell

Kristerapi Upp till 10 behandlingstillfällen

Kostnader Olycksfall Ersätter kostnader för t.ex. vård och behandling

Livförsäkring 50 000 kr

Dessutom ingår

Kostnadsfri försäkring vid förälders dödsfall Upp till 18 års ålder

Fortsatt försäkring utan hälsoprövning Erbjudande vid 25 års ålder

”Mamma, jag orkar inte leka mer.” 
Emmas föräldrar förstår att allt inte är som det ska när hon inte orkar leka med  
bästisen Sara. Nästa morgon är Emma fortfarande trött, precis som hon varit i 
många veckor. För säkerhets skull blir det ett besök på vårdcentralen, där blodprovet 
visar att Emma fått diabetes. Emma får behandling på sjukhuset och får lära sig att 
medicinera med insulin. Efter en tid är Emma pigg och kan leka igen med sin bästis.

Så fungerar försäkringen
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Ersättningen för medicinsk invaliditet betalas ut om ditt barn får minst 1 procent invaliditet. Om invaliditeten är 20 procent eller mer  
betalar vi även ut tilläggsersättning. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut om invaliditeten är 50 procent eller mer.  

Hur vill du betala?
Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller månad. Om du betalar med  
pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift. Den avgiften slipper du om du väljer  
pappersfritt och läser dina försäkringshandlingar på webben.

Färre papper i brevlådan?
Har du BankID? Då kan du välja vår pappersfria tjänst, och få färre papper i brevlådan.  
Läs mer och anmäl dig på trygghansa.se/pappersfritt.

Samla dina försäkringar och få rabatt
Med flera försäkringar hos oss kan du få 5 till 20 procents samlingsrabatt,  
beroende på vilka försäkringar du har. Läs mer och räkna fram din rabatt på  
trygghansa.se/samlingsrabatt.

Priserna gäller från 2017-11-01.   
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Hur stort skydd vill ni ha och vad kostar det?
Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp: 2,4 miljoner, 1,8 miljoner, 1,2 miljoner 
eller 600 000 kronor. Priset beror på ditt barns ålder och vilket försäkringsbelopp du 
väljer. Här ser du några exempel på pris vid olika åldrar.

Valt försäkringsbelopp Valt försäkringsbelopp Valt försäkringsbelopp Valt försäkringsbelopp

2 400 000 kr 1 800 000 kr 1 200 000 kr 600 000 kr

Vid en skada får du Vid en skada får du Vid en skada får du Vid en skada får du

Medicinsk Invaliditet 
100 procent 

Ekonomisk Invaliditet 
100 procent

7 200 000 kr

2 400 000 kr

5 400 000 kr

1 800 000 kr

3 600 000 kr

1 200 000 kr

1 800 000 kr

600 000 kr

Vissa Diagnoser 
högsta ersättning

240 000 kr 180 000 kr 120 000 kr 60 000 kr

Du betalar Du betalar Du betalar Du betalar

Per år Per månad Per år Per månad Per år Per månad Per år Per månad

Barnets ålder 0–2 år 3 117 kr 260 kr 2 668 kr 222 kr 2 218 kr 185 kr 1 770 kr 148 kr

4 år 3 355 kr 280 kr 2 846 kr 237 kr 2 338 kr 195 kr 1 830 kr 153 kr

8 år 3 614 kr 301 kr 3 040 kr 253 kr 2 467 kr 206 kr 1 894 kr 158 kr


