Barnatrygging
Helstu upplýsingar um trygginguna (IPID)
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Hér eru helstu upplýsingar um trygginguna. Þetta eru ekki tæmandi upplýsingar, en þú getur kynnt þér trygginguna enn betur með því að lesa
skilmála hennar á vis.is ásamt frekari upplýsingum um hana.

Hvernig trygging er þetta?
Barnatrygging er góð viðbót við líf- og sjúkdómatryggingar og fjölskyldutryggingar. Hægt er að velja um þrjár leiðir:
Leið eitt inniheldur góða vernd. Leið tvö er vinsælasta val foreldra. Leið þrjú inniheldur hæstu tryggingafjárhæðirnar.
Hægt er að taka trygginguna fyir barn frá fyrsta mánuði í líﬁ þess til 16 ára aldurs. Tryggingin gildir til 18 ára aldurs.

Hvað bætir tryggingin?

Hvað bætir tryggingin ekki?

Örorkuvernd: Varanleg læknisfræðileg örorka sem
metin er yﬁr 10% í kjölfar slyss eða sjúkdóms.

Varanlega læknisfræðilega örorku sem metin er
undir 10% í kjölfar slyss eða sjúkdóms.

Sjúkdómavernd: ef barn greinist með eftirfarandi
sjúkdóma:

Sjúkdómavernd:

Krabbamein.
Nýrnabilun.
Ef barnið þarf á líﬀæraﬂutningi að halda.
MS (heila- og mænusigg).
Meðferð eftir alvarlegan bruna.
Barnaliðagigt.
Insúlínháð sykursýki.
Eyðniveirusmit (HIV).
Heilahimnubólgu af völdum bakteríusýkingar.
Líftrygging: Dánarbætur vegna andlát barns.
Dagpeningar:
Vegna sjúkrahúsdvalar.
Vegna umönnunar í kjölfar sjúkrahúsdvalar.
Ferðakostnaður vegna aðgerðar erlendis:
Eingreiðslubætur vegna aðgerðar sem nauðsynleg er að framkvæma erlendis.
Breytinga- og hjálpartækjakostnaður vegna slyss
eða sjúkdóms:
Greiddur er kostnaður vegna breytinga sem þarf
að gera á húsnæði tryggingartaka og/eða
vegna nauðsynlegra hjálpartækja í kjölfar
bótaskylds slyss eða sjúkdóms.
Áfallahjálp: greiddur er kostnaður við allt að
fjögurra klukkustunda samtalsmeðferðar.
Iðgjaldafrelsi:
Ef tryggingartaki barnatryggingar, sem er yngri
en 65 ára, fellur frá á gildistíma tryggingarinnar,
greiðum við iðgjald tryggingarinnar þar til
barnið nær 18 ára aldri.

Öll æxli sem eru vefjafræðilega skilgreind sem
forstig illkynja æxlis (pre-malignant), vaxa ekki
ífarandi eða setbundið (carcinoma in situ), þar
með talið setkrabbamein í mjólkurrás og
bleðilkrabbamein í brjósti (ductal and lobular
carcinoma in situ of the breast) og innanþekjuæxlisvöxtur í leghálsi (cervical dysplasia
CIN-1, CIN-2 og CIN- 3).
Langvinnt eitilfrumuhvítblæði (chronic lymphocytic leukaemia - CLL) nema það haﬁ þróast í
a.m.k. Binet stig B.
Grunnfrumukrabbamein í húð (basal cell
carcinoma), ﬂöguþekjukrabbamein húðar
(squamous cell carcinoma) og illkynja sortuæxli
(malignant melanoma) stig IA(T1aN0M0) nema
það séu ummerki meinvarpa.
Skjaldkirtilskrabbamein minna en 1 cm að
þvermáli og vefjafræðilega skilgreint sem
T1N0M0.
Frumkomið rauðkornablæði (Polycythemia
rubra vera) og sjálfvakið blóðﬂagnablæði
(essential thrombocythemia).
Monoclonal gammopathy of undetermined
signiﬁcance ( MGUS).
„MALT“ maga eitilfrumuæxli (Gastric MALT
Lymphoma) ef sjúkdómur getur verið
meðhöndlaður með upprætingu Helicobacter.
Strómaæxli í meltingarvegi (GIST) stigun I og II
samkvæmt AJCC krabbameinsstigun (AJCC
Cancer Staging Manual, Seventh Edition
-2010).
Nýrnabilun:
Bráða afturkræfa nýrnabilun sem krefst
nýrnaskilunar til skemmri tíma.

Eru einhverjar sérstakar takmarkanir?
Mikilvægt er að tilkynna um allar breytingar sem
geta haft áhrif á áhættumatið, svo sem reykingar eða
sérstaka áhættu tengda starﬁ eða tómstundum.
Einnig er mikilvægt tilkynna okkur ef ferðast er til
lands þar sem stríð geisar. Ef ekki er látið vita um
áhættubreytingu getur það valdið lækkun bóta.

Hvar gildir tryggingin?
• Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum.

Líﬀæraﬂutning:
Ástand sem leiðir til ágræðslu eða ígræðslu
verður að vera dæmt fullkomlega ólæknanlegt
og staðfest sem slíkt af sérfræðilækni.
MS (heila- og mænusigg):
Óstaðfest heila- og mænusigg (MS) og
taugafræðilega eða myndgreiningarlega
einangruð einkenni sem benda til heila- og
mænusiggs en eru ekki greinandi fyrir
sjúkdóminn.
Einangruð sjóntaugabólga (optic neuritis) og
sjóntauga og mænubólga (neuromyelitis
optica).
Barnaliðagigt:

Hverjar eru mínar skyldur?
• Að miðla til okkar réttum upplýsingum um
heilsufar og svara öllum spurningum vegna
áhættumats af heiðarleika.

Einkennin sem stafa frá liðabólgu tengdri
sýkingu, smitandi liðsjúkdómi, bæklunarsjúkdómi, áverkum, óeðlilegri nýmyndun vefja,
ónæmishöfnun og æðabólgu.

• Eiga frumkvæði að veita okkur upplýsingar um
sérstök atvik sem hafa verulega þýðingu fyrir
áhættumatið.

Hvernig greiði ég fyrir trygginguna?
• Við bjóðum upp á ýmsa valmöguleika, til dæmis
er hægt að dreifa greiðslum á 12 mánuði.

Hvenær tekur tryggingin gildi og hvenær lýkur henni?
• Tryggingin gildir frá þeim degi þegar við samþykkjum hana. Tryggingunni lýkur að öllu jöfnu á þeim degi sem óskað er eftir
því.

Hvernig segi ég tryggingunni upp?
• Hægt að segja tryggingunni upp hvenær sem er með skriﬂegri uppsögn.

