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Produkt: Gravidförsäkring 

 

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vi är skyldiga enligt lag att tillhandahålla det här faktabladet. Du kan läsa mer om 
försäkringen i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som finns på trygghansa.se. Du kan också få dem 
hemskickade av vår kundservice.  

Vilken typ av försäkring handlar det om?  
Gravidförsäkringen innehåller skydd främst för dig som är gravid och barnet, men även för den andra 
föräldern. Försäkringen består av ett grundskydd, Gravidförsäkring Gratis, som du kan utöka med ett tillägg, 
Gravidförsäkring Extra. Du kan teckna försäkringen när som helst under graviditeten, men för att den ska gälla 
måste du teckna den senast dagen innan det finns något tecken på att förlossningen startat.  
 

  
 

Vad ingår i försäkringen? 
Gravidförsäkring Gratis 
 
ü Medicinsk invaliditet vid olycksfall 
Ni får ersättning om ett olycksfall leder till att barnet eller 
någon av ni föräldrar får en bestående nedsättning av 
funktionsförmågan. Ersättningens storlek beror på hur 
stor funktionsnedsättningen är, 1–100 procent. Högsta 
ersättning är 600 000 kr. 
 
ü Livförsäkring 
Om barnet eller någon av er föräldrar avlider under tiden 
försäkringen gäller betalar vi ut ett engångsbelopp på 
25 000 kr. 
 
ü Kristerapi 
Ni som föräldrar får behandling hos en legitimerad 
psykolog om ni drabbas av en krisreaktion, till exempel 
om ert barn föds med eller drabbas av en allvarlig 
sjukdom, missbildning eller skada. Vi hänvisar er till en 
legitimerad psykolog och står för kostnaden upp till 10 
behandlingstillfällen, inklusive resorna till och från 
behandlingen. 

 
Tilläggsförsäkring: Gravidförsäkring Extra 
Med tillägget Gravidförsäkring Extra får du både det som 
ingår i Gravidförsäkring Gratis och ett mer omfattande 
skydd. 
 
ü Medicinsk invaliditet vid sjukdom 
Vi betalar ut ett engångsbelopp om en sjukdom, 
förlossnings-skada eller för tidig födsel leder till att barnet 
får en bestående nedsättning av funktionsförmågan.  
 

Ersättningens storlek beror på hur stor 
funktionsnedsättningen är, 1–100 procent. Högsta 
ersättning är 600 000 kr. 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tilläggsförsäkring: Gravidförsäkring Extra 
 
 

x Undantag för Medicinsk invaliditet vid 
sjukdom, Ersättning vid vårdbidrag och Ärr 
Försäkringen ger ingen ersättning vid följande sjukdomar: 
• blindhet eller allvarlig synnedsättning 
• blödarsjuka 
• dövhet eller allvarlig hörselnedsättning 
• epilepsi 
• missbildning eller kromosomavvikelse 
• neuropsykiatrisk störning 
• sjukdom i centrala nerv- och muskelsystemet 
• ämnesomsättningssjukdomar. 
 



 
 
ü Vissa diagnoser 
Vi betalar ut ett engångsbelopp på 50 000 kr om barnet 
drabbas av någon av de sjukdomar eller funktions-
nedsättningar som finns uppräknade i det fullständiga 
villkoret. Ersättningen betalas ut direkt när barnet har fått 
diagnosen. Exempel på sjukdomar och 
funktionsnedsättningar som ingår är allvarligt hjärtfel, 
Downs syndrom och läpp-, käk- och gomspalt. 

 
ü Sjukhusvistelse 
Om barnet blir inlagt på sjukhus i minst tre dagar får ni 
200 kr per dag från första dagen. 

 
ü Ersättning vid vårdbidrag 
Ni får en månadsersättning i upp till tre år om 
Försäkringskassan beviljar er vårdbidrag för barnet på 
grund av en sjukdom eller en olycksfallsskada som 
omfattas av försäkringen. Ersättningens storlek beror på 
hur mycket vårdbidrag ni får. Vid 100 % vårdbidrag får ni 
högsta ersättningen, som är 4 000 kr per månad. 
 
ü Ärr 
Barnet får ett engångsbelopp för ärr efter en sjukdom eller 
ett olycksfall som krävt läkarbehandling. Ersättningens 
storlek påverkas av hur ärret ser ut och var på kroppen 
det sitter, och bestäms av vår ersättningstabell.  

 
ü Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer 
Om du som är gravid blir inskriven på sjukhus i minst tre 
dagar för graviditetskomplikationer betalar vi ut ersättning 
för din sjukhusvistelse. Du får 200 kr per dag från första 
dagen. 
 
ü Komplikationer under graviditeten 
Du som är gravid får ersättning om du drabbas av 
havandeskapsförgiftning eller missfall. Ersättningen är 
3 000 kronor per komplikation. 
 
ü Komplikationer vid förlossningen 
Du som är gravid får ersättning om du drabbas av en eller 
flera av de komplikationer som räknas upp i det 
fullständiga villkoret. Exempel på komplikation som 
ersätts är akut kejsarsnitt, svår blodförlust och svår 
perinealbristning. Ersättningen är 3 000 kronor per 
komplikation. 
  

 

 

x Undantag för Vissa diagnoser 
Sjukdomar och funktionsnedsättningar som visat symtom 
innan försäkringen började gälla ersätts inte. 
 
 

 

 
x Undantag för Sjukhusvistelse 
Vanliga sjukhusbesök i så kallad öppenvård eller 
sjukhusvistelse i samband med normal förlossning ersätts 
inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x Undantag för Sjukhusvistelse vid 
graviditetskomplikationer 
Du får inte ersättning för sjukhusvistelse eller kostnader i 
samband med förlossningen eller efter förlossningen. 
 
 
 
 

 
Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker? 

! Försäkringen gäller inte för olycksfall som redan har 
inträffat eller sjukdomar och funktionsnedsättningar där 
symtomen visat sig innan försäkringen trädde i kraft.  
 

 
 

 

 
Var gäller försäkringen? 
ü Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen. 

 

 
Vilka är mina skyldigheter? 
— Om något händer är det viktigt att du anmäler det till oss så snart du kan. Det finns preskriptionsregler som bestämmer hur 
lång tid efter händelsen du kan få ersättning. 
  



 
När och hur ska jag betala? 
Gravidförsäkring Gratis kostar ingenting. Tillägget Gravidförsäkring Extra måste vara betalt för att börja gälla. Betala därför 
försäkringen direkt du har tecknat den. Du betalar en engångspremie. 
 

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Skyddet för dig och den andra föräldern kan som tidigast börja gälla i graviditetsvecka 16 (15+0), och för barnet tidigast i 
graviditetsvecka 23 (22+0). Men när försäkring börjar gälla beror också på när du tecknar den: Det som ingår i Gravidförsäkring 
Gratis börjar gälla dagen efter att du tecknat försäkringen, och tillägget Gravidförsäkring Extra börjar gälla dagen efter den dag 
du betalar premien.  
 
Försäkringen gäller till barnets sexmånadersdag och upphör då automatiskt.  
 

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 
Försäkringen upphör automatiskt på barnets sexmånadersdag. Om du vill säga upp försäkringen tidigare kan du göra det när 
du vill, muntligen eller skriftligen. 
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