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Varför försäkring för ditt barn från If?

För barnets 
bästa

Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If Barnförsäkring. Läs handledningen omsorgsfullt  
och ta också del av försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet  
med försäkringsvillkoren.

1 Läkarvård snabbt och utan att köa 
Om ditt barn insjuknar kan du anlita både offentliga och privata 
läkartjänster. Ditt barn kommer också direkt till en specialist utan 
remiss. 

2 Skydd för ditt barn genom livet 
Olycksfallsförsäkringen ger skydd upp till 100 års ålder och sjuk-
försäkringen för barn upp till 80 års ålder.

3 Skydd också vid idrott 
Försäkringen gäller vid all idrott upp till 12 års ålder. Efter det kan 
försäkringen kompletteras med ett idrottsskydd som gäller vid 
tävlingsidrott och riskfyllda grenar.

4 Direktersättningen sparar tid och besvär 
Läkarcentralen gör skadeanmälan för din räkning, du betalar 
vanligtvis endast självrisken. 

 Läs mer om barnförsäkringen på if.fi/barnforsakring och om  
 babyförsäkringen på if.fi/babyforsakring  

https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/personforsakringar/barnforsakring
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/personforsakringar/babyforsakring
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Försäkringarna för barn i ett nötskal

Det viktigaste skyddet  
för ditt barn
Med If Barnförsäkring kan du säkerställa att ditt barn vid behov snabbt 
får vård och tillgång till högklassig vård ända upp i vuxen ålder i händelse 
av såväl sjukdomar som olycksfall. När du tar barnförsäkringen redan 
under graviditeten får du skydd också för den väntande mamman och det 
nyfödda barnet. Du kan för ditt barn även välja en försäkring som endast 
omfattar olycksfall.

Det lönar sig att ta barnförsäkringen i ett så tidigt skede som 
möjligt, redan före barnets födelse. På detta sätt får du ett 
heltäckande försäkringsskydd utan begränsningar som hänför sig 
till barnets hälsotillstånd. En försäkring som tagits för ofött barn 
omfattar också långvarig sjukhusvård av mamman 
och det nyfödda barnet samt allvarliga medfödda 
sjukdomar och skador hos barnet. Försäkringen ger 
skydd för barnet i händelse av vårdkostnader genast 
från födelsen och omfattar också bestående men till 
följd av olycksfall eller dödsfall genom olyckshändelse.

När barnet fötts kan du försäkra ditt barn med barn-
försäkringen från det att barnet är 7 dagar gammalt 
upp till fyllda 14 år. Försäkringen ger skydd för ditt 
barn ända till ålderdomen i händelse av vårdkostnader 
till följd av sjukdom eller olycksfall samt för bestående men till följd 
av olycksfall och dödsfall genom olyckshändelse. Om försäkringen 
tas efter att barnet fötts, förutsätts en utredning av barnets hälso-
tillstånd. Då kan det hända att försäkringen kanske inte kan beviljas 
på grund av barnets hälsotillstånd.

För en Barnförsäkring som tagits före barnets födelse använder vi också namnet 
Babyförsäkring.

Anmäl skada och 
följ smidigt upp hur 
skadehanteringen 
framskrider via  
Mina sidor. Du 
använder Mina sidor 
enklast med If Mobil.

https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/mina-sidor
https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/if-mobil
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Du kan komplettera barnförsäkringen med skydd för ekonomisk 
första hjälp för familj. Från detta tilläggsskydd lämnas ersättning om 
barnet insjuknar eller skadas allvarligt. Skyddet hjälper familjen att 
anpassa sig till den förändrade livssituationen.

Olycksfallsförsäkring
Du kan skydda ditt barn i händelse av olycksfall med antingen en 
normal eller omfattande olycksfallsförsäkring. Den omfattande 
olycksfallsförsäkringen är ett särskilt bra alternativ för ett aktivt 
barn med många fritidsintressen. Den ersätter exempelvis fysikalisk 
vård mer omfattande än en vanlig olycksfallsförsäkring. Båda alter-
nativen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall utan självrisk.

Idrottsskydd (tilläggsskydd)
Barnförsäkringen och olycksfallsförsäkringarna för barn omfattar 
olycksfall som inträffat i samband med idrott upp till 12 års 
ålder. Efter det ersätter försäkringen inte olycksfall som inträffat 
vid tävlingsidrott eller riskfyllda grenar. Ifs förmånskunder kan 
emellertid komplettera barnförsäkringen och den omfattande 
olycksfallsförsäkringen med ett idrottsskydd mot tilläggspremie.
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Vad innehåller försäkringarna för barn?

Heltäckande och mångsidigt 
skydd för ditt barn
I det följande berättar vi kort om de viktigaste grunderna för beviljande 
av barnförsäkring och olycksfallsförsäkring och vilka försäkringsskydd 
som gäller.

Grunder för beviljande av försäkring
Barnförsäkring för ofött barn
Beviljas Från den 12:e graviditetsveckan,  
 senast 2 månader före den  
 beräknade nedkomsten 
Slutålder 80 år 
Kräver hälsodeklaraton Ja (mammans hälsodeklaration)
Mammans ålder Under 46 år vid den beräknade  
 nedkomsten
Ultraljudsundersökning Förutsätter ultraljudsunder- 
 sökning efter den 9:e graviditets- 
 veckan
Tvillinggraviditet Om du väntar tvillingar ska du   
 ta en egen försäkring för båda   
 barnen

Barnförsäkring efter att barnet fötts
Beviljas Från 7 dygn till 14 år  
Slutålder 80 år 
Kräver hälsodeklaration Ja

Omfattande olycksfallsförsäkring
Beviljas Från 7 dygn till 14 år
Slutålder 100 år, tilläggsskyddet för vård- 
 kostnader till följd av olycksfall  
 80 år
Kräver hälsodeklaration Nej
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Olycksfallsförsäkring
Beviljas Från 7 dygn till 14 år
Slutålder 100 år
Kräver hälsodeklaration Nej

För de gemensamma grunderna för beviljande av försäkring 
redogörs senare i denna handledning.

Försäkringarnas giltighet
Alla ovannämnda försäkringar är i kraft överallt i världen dygnet 
runt. Från skyddet för vårdkostnader till följd av sjukdom och  
tilläggsskyddet för vårdkostnader till följd av olycksfall lämnas  
emellertid ersättning endast för vårdkostnader som uppstått i 
Finland. (Du kan utvidga skyddet utomlands med en reseförsäkring.) 

Vi berättar mer ingående om försäkringarnas giltighet vid idrott i 
samband med redogörelsen för idrottsskyddet.

Skydd som ingår i barnförsäkringen när den 
tagits under graviditeten

Skydd i händelse av sjukhusvård av mamman
Ersättning för långvarig sjukhusvård av mamman under graviditeten  
och 3 månader efter förlossningen 2 000 euro. Självrisktid 30 dygn.

Skydd i händelse av allvarlig medfödd skada och sjukdom
Ersättning 10 000 euro. 

Skydd i händelse av sjukhusvård av det nyfödda barnet
Ersättning för långvarig sjukhusvård av det nyfödda barnet 2 000 euro.  
Självrisktid 30 dygn. 
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Skydd som alltid ingår i barnförsäkringen
Skydd i händelse av vårdkostnader
Ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdom och olycksfall.  
Inkluderar också tilläggsskydd för fysikalisk vård. Försäkringsbelopp  
50 000, 100 000, 150 000 eller 200 000 euro/skyddets giltighetstid. 
Självrisk 100, 150, 300 eller 500 euro/försäkringsperiod. De skador som 
nämns i tilläggsskyddet för vårdkostnader till följd av olycksfall ersätts 
från kyddet i händelse av vårdkostnader.

Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall
Försäkringsbelopp 100 000, 150 000, 200 000 eller 250 000 euro. 

Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse
Försäkringsbelopp 5 000 euro. 

Skydd för ekonomisk första hjälp för familj (valfritt tilläggsskydd)
Ersättning om barnet insjunkar eller skadas allvarligt. Försäkringsbelopp 
10 000 eller 20 000 euro. Slutålder 18 år.

Skydd som ingår i olycksfallsförsäkringarna
Olycksfallsförsäkringen är en utmärkt försäkring i händelse av 
vardagliga olycksfall som barnet kan råka ut för. Den omfattande 
olycksfallsförsäkringen ersätter utöver olycksfall också sjukdoms- 
och belastningsrelaterade skador, såsom sträckningar, bristningar 
och ledluxationer. Den omfattande olycksfallsförsäkringen lämpar 
sig för idrottande och motionerande barn som inte behöver  
försäkringsskydd för sjukdomar. 

Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall
Försäkringsbelopp högst 100 000 euro/försäkringens giltighetstid.  
Ingen självrisk.

Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall
Försäkringsbelopp 50 000, 100 000, 150 000 eller 200 000 euro. 

Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse
Försäkringsbelopp 5 000 euro.
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Tilläggsskydd för vårdkostnader till följd av olycksfall (endast  
omfattande olycksfallsförsäkring)
Ersätter sjukdoms- och belastningsrelaterade skador och mer  
omfattande fysikalisk vård. Kostnaderna betalas från skyddet i händelse 
av vårdkostnader till följd av olycksfall och minskar försäkringsbeloppet.

Tilläggsskydd till barnförsäkringen eller den 
omfattande olycksfallsförsäkringen

Idrottsskydd
Skydd för ditt barn som fyllt 12 år vid tävlingsidrott och riskfyllda grenar. 
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Mer ingående om försäkringsskydden

Hurdant skydd behöver  
ditt barn?
Barnets försäkringar består av olika skydd. Vilket skydd ger vi den 
väntande mamman och det nyfödda barnet? Vilken försäkring lämpar sig 
för ett idrottande barn? 

I det följande berättar vi mer om vad som ingår i försäkrings- 
skydden. Vi redogör först för skydden i barnförsäkringen och 
därefter för skydden i olycksfallsförsäkringarna för barn. 

Om du vill läsa mer ingående om innehållet i våra försäkringar,  
hittar du detaljerad information i försäkringsvillkoren.

Skydd i händelse av sjukhusvård av mamman
Familjens liv eller ekonomi kan vändas upp och ner, om mamman 
behöver långvarig sjukhusvård. Från skyddet utbetalas en skattefri 
engångsersättning på 2 000 euro till barnets mamma, om hon under 
graviditeten eller inom tre månader från barnets födelse är intagen 
för vård på sjukhus sammanlagt minst 30 dygn under försäkringens 
giltighetstid. Familjen kan använda engångsersättningen efter eget 
gottfinnande för att underlätta sin vardag. Notera att mammans 
vårdkostnader inte ersätts från detta skydd.

Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom och skada
En allvarlig medfödd sjukdom eller skada hos det nyfödda barnet 
medför överraskande kostnader för föräldrarna, såsom inkomst-
bortfall till följd av barnets sjukhusvistelse, extra rese- och 
inkvarteringskostnader eller arrangemang för vård av familjens 
övriga barn. 
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Från skyddet utbetalas en skattefri engångsersättning på  
10 000 euro, om det hos barnet inom 6 månader från födelsen 
konstateras en allvarlig medfödd sjukdom eller skada. Sådana 
skador som anges i försäkringsvillkoren och som ger rätt till 
ersättning är bland annat svår eller grav utvecklingsstörning,  
svår CP-skada, Downs syndrom, avsaknad av extremiteter, blindhet 
samt i villkoren nämnda hjärtsjukdomar.

Skydd i händelse av sjukhusvård av det nyfödda barnet
Ersättningen är avsedd att ersätta de ekonomiska förluster som 
orsakas föräldrarna av att det nyfödda barnet under sina första 
levnadsmånader behöver långvarig sjukhusvård. Den skattefria 
ersättningen på 2 000 euro betalas ut, om barnet är intaget för vård 
på sjukhus i minst 30 dagar under sina tre första levnadsmånader. 
Denna förutsättning uppfylls ofta till exempel för prematurer.

Exempel: Symtomen på Kajsas havandeskapsförgiftning började 
två månader före beräknad nedkomst. Kajsa togs in på sjukhus, 
men förlossningen sattes slutligen igång och barnet föddes en 
månad före den beräknade nedkomsten. Den barnförsäkring som 
tagits under graviditeten täckte inte Kajsas vårddagsavgifter på 
sjukhuset eller poliklinikavgifterna, men vi betalade ut en skattefri 
ersättning på 2 000 euro från skyddet i händelse av sjukhusvård 
av mamman efter att Kajsa varit intagen på sjukhus i 30 dygn. 
Dessutom behövde Kajsas baby till en början intensivövervakning 
och var sammanlagt drygt en månad på sjukhuset genast efter 
födelsen. Från skyddet i händelse av vårdkostnader betalade vi 
vårddagsavgifterna för barnets sjukhusvistelse och från skyddet 
i händelse av sjukhusvård av det nyfödda barnet också för babyn 
en skattefri ersättning på 2 000 euro.

Skydd i händelse av vårdkostnader
Skyddet ersätter vårdkostnader för barnets olycksfall och sjukdomar 
som krävt läkarvård vid privata och offentliga vårdinrättningar. 
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Skyddet ersätter dessutom fysikalisk vård också i andra fall än i 
samband med operations- och gipsbehandling. 

Som vårdkostnader ersätts exempelvis 

• Läkararvoden
• Kostnader för röntgenundersökningar och motsvarande under-

sökningar samt laboratorieundersökningar
• Läkemedel som säljs med stöd av tillstånd av Fimea och bassalvor 

som omfattas av FPA:s ersättningssystem
• Vårddagsavgifter på sjukhus upp till maximiersättningen på  

500 euro per dygn
• Kostnader för fysikalisk vård för högst fem behandlingsgånger 

per skada, dock högst 10 behandlingar per försäkringsperiod

Vårdkostnader ersätts under försäkringstiden sammanlagt högst 
upp till försäkringsbeloppet. Från ersättningen görs avdrag för  
en självrisk som räknas per försäkringsperiod. En förutsättning för 
ersättning är att försäkringen är i kraft när kostnaderna uppstår och 
vid tidpunkten för olycksfallet. Ersättning kan endast betalas ut för 
vårdkostnader som orsakats efter barnets födelse.

Exempel på besök hos specialist: Tobias 1 år hade öronvärk och 
måste uppsöka öronläkare. Tobias har en barnförsäkring och kan 
direkt anlita en specialistläkarmottagning utan separat remiss 
från allmänläkare.

Exempel på försäkringsbeloppet: Venla har ett vårdkostnads- 
skydd på 100 000 euro. Under försäkringsskyddets giltighets- 
tid insjuknar Venla upprepade gånger i öroninflammation.  
I kostnader för vården ersätts sammanlagt 1 000 euro. Dessutom 
snubblar Venla då hon leker utomhus och bryter armen.  
I ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfallet utbetalas 
500 euro. Efter dessa ersättningar återstår ett försäkringsbelopp 
på 98 500 euro i händelse av vårdkostnader till följd av sjukdom 
och olycksfall.
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Exempel på självrisken: Valter har ett vårdkostnadsskydd på 
100 000 euro. Självrisken är 150 euro. Valter stukar foten i en lek 
på gården. Vården av sträckningsskadan medför sammanlagt  
320 euro i kostnader för läkararvoden, läkemedel och under-
sökningar som ersätts från försäkringen. Från kostnaderna görs 
avdrag för självrisken på 150 euro. I ersättning utbetalas 170 euro.

Då Valter under samma försäkringsperiod insjuknar i influensa, 
vilket medför sammanlagt 130 euro i kostnader för ersätt-
ningsgilla läkararvoden och läkemedel, görs det inte längre något 
självriskavdrag. Den ersättning som betalas ut med anledning av 
sjukdomen är 130 euro.

Nästa försäkringsperiod faller Valter från klätterställningen och 
bryter benet. Benbrottet medför 1 500 euro i ersättningsgilla 
kostnader, från vilka först görs avdrag för självrisken på 150 euro.  
I ersättning utbetalas 1 350 euro. Av vårdkostnadsskyddets 
försäkringsbelopp återstår 98 350 euro.

Begränsningar
Inte ens vårdkostnadsskyddet ersätter alla vårdkostnader till följd 
av sjukdom eller olycksfall. Som vårdkostnader ersätts exempelvis 
inte

• Kostnader som ersätts med stöd av någon lag
• Tandvård (förutom kostnader för vård av tandskada till följd av 

olycksfall)
• Rehabilitering eller terapi
• Rese- och övernattningskostnader
• Anskaffning av spårämnen, mineralämnen, närings- och vitamin-

preparat eller undersökningar i anslutning till dem
• Vårdkostnader som orsakats av graviditet

Exempel på vårdkostnader som ersätts med stöd av lag:  
I händelse av en trafikolycka ersätts vårdkostnaderna med stöd 
av den lagstadgade trafikförsäkringen.
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Skydd i händelse av bestående men till följd  
av olycksfall 
Från skyddet utbetalas ersättning för bestående men till följd av 
olycksfall som orsakats barnet enligt den medicinska invaliditets-
graden. Ett bestående men kan exempelvis uppstå till följd av att 
barnet faller eller bränner sig på en het vätska. Den skattefria 
engångsersättningen utgör den andel av försäkringsbeloppet vid 
tidpunkten för olycksfallet som invaliditetsgraden utvisar. Invalidi-
tetsgraden ska vara minst 10 %, vid skador på ögon och fingrar ger 
redan ett bestående men på 5 % rätt till ersättning. 

Vad avses med bestående men och invaliditetsgrad?

Med bestående men avses ett på medicinska grunder upp- 
skattat allmänt men som en skada orsakat. Den invaliditets- 
grad som skadan gett upphov till anges med ett procenttal.  
Invaliditetsgraden fastställs tidigast ett år efter olycksfallet.

En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har inträffat under 
den tid försäkringsskyddet varit i kraft och att menet yppat sig inom 
tre år från olycksfallet.

Exempel: Läkaren fastställer att ett olycksfall lämnat den 
försäkrade ett bestående men på 25 % (invaliditetsklass 5). 
Försäkringsbeloppet är 100 000 euro. I ersättning utbetalas  
25 % x 100 000 euro = 25 000 euro.

Exempel: Ett barn som spelade piano och en ung som studerade 
till lärare förlorade båda i ett olycksfall fingrarna på vänster hand. 
Till vardera utbetalades ersättning för bestående men enligt 
samma invaliditetsgrad. Den skadades yrke och fritidsintressen 
inverkar inte på ersättningen.
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Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse 
Det försäkringsbelopp som betalas ut från skyddet är avsett att 
ersätta kostnader som orsakas av att det försäkrade barnet dött 
i en olycka, såsom begravningskostnader. Ersättningen betalas 
ut till den försäkrades anhöriga, om inte försäkringstagaren på 
förhand skriftligen har uppgett någon annan förmånstagare. En 
förutsättning för ersättning är att olycksfallet har inträffat under 
försäkringsskyddets giltighetstid.

Skydd för ekonomisk första hjälp för familj (valfritt 
tilläggsskydd till barnförsäkringen)
Om barnet insjuknar eller skadas allvarligt, kan familjen orsakas 
oväntade och plötsliga utgifter. Den ersättning som betalas ut från 
skyddet för ekonomisk första hjälp för familj är avsedd att trygga 
familjens direkta behov i en sådan överraskande situation. Den  
skattefria engångsersättningen betalas ut, om det försäkrade barnet 
insjuknar eller skadas under försäkringsskyddets giltighetstid på 
det sätt som nämns i försäkringsvillkoren. Sådana sjukdomar som 
ersätts är malign tumör, typ 1-diabetes, njursvikt, amputation, 
allvarlig hjärnskada eller brännskada, benign tumör, organ- 
transplantation och barnreumatism. Skyddet upphör vid 18 års 
ålder.

Skydd som ingår i olycksfallsförsäkringarna
I det följande redogör vi för de skydd som ingår i olycksfalls- 
försäkringarna. Skydden i händelse av vårdkostnader till följd av 
olycksfall, bestående men till följd av olycksfall och dödsfall genom 
olyckshändelse ingår i både den omfattande och den normala 
olycksfallsförsäkringen.
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Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall
Skyddet ersätter vårdkostnader för olycksfall som krävt läkarvård 
vid privata och offentliga vårdinrättningar.

Som vårdkostnader ersätts exempelvis

• Läkararvoden
• Kostnader för röntgenundersökningar och motsvarande  

undersökningar samt laboratorieundersökningar
• Läkemedel som säljs med stöd av tillstånd av Fimea och  

bassalvor som omfattas av FPA:s ersättningssystem
• Vårddagsavgifter på sjukhus upp till maximiersättningen  

på 500 euro per dygn
• Kostnader för fysikalisk vård i samband med operations-  

eller gipsbehandling

Vårdkostnader ersätts under försäkringstiden sammanlagt högst 
upp till försäkringsbeloppet. Om en självrisk har valts till skyddet, 
dras självrisken av från ersättningen en gång per försäkringsperiod. 
En förutsättning för ersättning är att försäkringen är i kraft när  
kostnaderna uppstår och vid tidpunkten för olycksfallet.

Begränsningar
Inte ens en olycksfallsförsäkring ersätter alla vårdkostnader till  
följd av olycksfall. Som vårdkostnader ersätts exempelvis inte 

• Kostnader som ersätts med stöd av någon lag
• Rehabilitering eller terapi
• Annan än ovannämnda fysikaliska vård
• Rese- och övernattningskostnader
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Skydd i händelse av bestående men till följd av 
olycksfall 
I olycksfallsförsäkringarna ingår samma skydd i händelse av 
bestående men till följd av olycksfall som i barnförsäkringarna.  
För skyddets innehåll redogörs mer ingående i samband med  
barnförsäkringens skydd.

Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse 
I olycksfallsförsäkringarna ingår samma skydd i händelse av dödsfall 
genom olyckshändelse som i barnförsäkringarna. För skyddets 
innehåll redogörs mer ingående i samband med barnförsäkringens 
skydd.

Tilläggsskydd för vårdkostnader till följd av olycksfall 
(ingår i den omfattande olycksfallsförsäkringen)
Utöver olycksfall får du också ersättning för vårdkostnader till 
följd av belastningsskador och sjukdomsrelaterade skador som 
uppdagats i samband med en plötslig rörelse eller kraft- 
ansträngning. Dessa skador som anges i villkoren är exempelvis 
sträckning och bristning i muskel eller sena, navel- och ljumskbråck, 
luxation av led eller knäskål, benhinneinflammation, stressfraktur 
(avser inte belastningsosteopati) och rupturer i akillessenan.

Tilläggsskyddet för vårdkostnader till följd av olycksfall är en 
utvidgning av vårdkostnaderna till följd av olycksfall, varför ersätt-
ningarna betalas ut i enlighet med bestämmelserna för skyddet i 
fråga. På tilläggsskyddet tillämpas försäkringsbeloppet och själv-
risken för det vårdkostnadsskydd till vilket tilläggsskyddet har 
fogats. Kostnaderna ersätts inte från tilläggsskyddet om skadan  
har visat symtom redan innan tilläggsskyddet trädde i kraft.  
Vid sträckningsskador i muskel och sena utbetalas ersättning  
för högst sex veckor från det att sträckningsskadan uppstått.
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Som vårdkostnader ersätts dessutom kostnader för fysikalisk 
vård både till följd av ett sådant olycksfall som avses i försäk-
ringsvillkoren och här separat angivna skador för högst fem 
behandlingsgånger per skada, dock högst 10 behandlingar per 
försäkringsperiod. Fysikalisk vård ger således rätt till ersättning 
också i andra fall än i samband med operations- och gips- 
behandling.

Idrottsskydd (tilläggsskydd till barnförsäkringen och den 
omfattande olycksfallsförsäkringen)
Barnförsäkringen och olycksfallsförsäkringarna för barn gäller vid 
all idrott tills barnet fyller 12 år. Efter det omfattar försäkringarna 
inte tävlingsidrott, licensbelagd idrott eller riskfyllda grenar. If 
Förmånskunder kan emellertid komplettera barnförsäkringen eller 
den omfattande olycksfallsförsäkringen med idrottsskydd mot 
tilläggspremie. Skyddet fås för de flesta idrottsgrenar. Då skyddar 
försäkringen ditt barn i de idrottsgrenar som du valt och i andra 
grenar inom samma riskklass eller lägre riskklasser. Tilläggsskyddet 
fås inte till den normala olycksfallsförsäkringen. 

Idrottsskyddet tas som fortlöpande och ditt barn kan idrotta utan 
bekymmer årets alla dagar. Om barnet behöver idrottsskydd endast 
för en kort tid, exempelvis för ett veckoslut, är det också möjligt.  
Då debiterar vi emellertid utöver premien för skyddets giltighetstid 
35 euro.

Behöver ditt barn idrottsskydd?
Ta en titt på exemplen på barnets försäkringar och idrottsintressen. 
De klargör om barnet behöver tilläggsskydd för sitt idrottsintresse.

Exempel: 9-åriga Sara spelar innebandy i en idrottsförening och 
hon har en barnförsäkring. Saras försäkring är i kraft i samband 
med innebandyn utan idrottsskydd och tilläggspremie.
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Exempel: Tomas fyller snart 12 år och utövar tävlingssimning. 
Han har en barnförsäkring och på försäkringen tillämpas en 
idrottsbegränsning efter att han fyllt 12 år. Tomas behöver foga 
idrottsskydd till sin försäkring för att hans försäkringsskydd 
också i fortsättningen ska vara i kraft i samband med simningen.

Exempel: 10-åriga Mikael spelar fotboll och han har en olycks-
fallsförsäkring. Mikaels försäkring är i kraft i samband med 
fotbollen utan idrottsskydd och tilläggspremie.

Exempel: 13-åriga Kajsa utövar friidrott och hon har en 
omfattande olycksfallsförsäkring. Kajsas försäkring är i kraft i 
samband med friidrotten, eftersom hon skaffat idrottsskydd mot 
tilläggspremie.

Exempel: 16-åriga Sam och 19-åriga Mats utövar inte licens-
belagd idrott men de brukar spela frisbeegolf för sitt eget nöjes 
skull. Sams och Mikaels försäkringar, oavsett vilken försäkring  
för barn som de har, är i kraft i samband med frisbeegolfen.
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Viktig information om försäkringarna för barn

Hälsotillståndet kan inverka  
på försäkringen
I det följande får du viktig information om beviljandet av försäkringar, 
begränsningar och premier.

Barnförsäkring för ofött barn kan beviljas, om barnets mamma 
omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland och har sin stadigvarande 
hemvist i Finland. Mamman ska vara stadigvarande bosatt i Finland 
minst sex månader per kalenderår och förlossningen kan ske var 
som helst i Norden. 

Barnförsäkring när barnet fötts och olycksfallsförsäkringar för barn 
kan beviljas, om barnet omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland 
och har sin stadigvarande hemvist i Finland. Barnet ska vara 
stadigvarande bosatt i Finland minst sex månader per kalenderår. 
Försäkringstagaren är barnets vårdnadshavare, men försäkringen 
kan också betalas av exempelvis barnets far- eller morförälder.

Hälsotillståndet inverkar på beviljandet av 
försäkring
Under graviditeten avgörs beviljandet av barnförsäkring på  
basis av mammans hälsotillstånd och efter barnets födelse på  
basis av barnets hälsotillstånd. I barnförsäkringen behövs en hälso- 
deklaration, eftersom försäkringen inte ersätter sådana sjukdomar 
eller skador som visat symtom eller börjat före försäkringen trädde  
i kraft. Olycksfallsförsäkringarna för barn förutsätter ingen hälso- 
deklaration.
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Exempel: Hos barn yppar sig allergiska sjukdomar oftast i 
form av torr hud, utslag, snuva, ögonsymtom eller obestämda 
magproblem. Atopisk hud kan exempelvis kännetecknas av röd, 
fjällig eller sträv hud. Enligt medicinsk erfarenhet får en stor del 
av de barn som haft atopiska symtom senare i livet olika former 
av allergier och en del drabbas även av astma. Därför utesluts 
dessa allergiska symtom och astma från försäkringsskyddet för 
små barn som upprepade gånger har haft ovannämnda symtom 
eller vars hudproblem har behandlats med medicinska salvor. 
Om försäkringen har tagits redan under graviditeten, fogas dessa 
begränsningar inte till försäkringsskyddet.

Det är viktigt att frågorna i hälsodeklarationen har besvarats 
sanningsenligt och fullständigt. Om den som ska försäkras har 
en sjukdom, skada eller ett symtom utgör det inte nödvändigtvis 
ett hinder för beviljande av försäkring, men det kan leda till att 
befintliga sjukdomar och sådana framtida sjukdomar och skador 
som eventuellt kan förutsägas utifrån den försäkrades symtom 
utesluts från försäkringens ersättningsområde. Om felaktiga eller 
bristfälliga uppgifter har lämnats om hälsotillståndet, kan ett 
begränsande villkor fogas till försäkringen i efterskott och ingen 
ersättning betalas ut. Ibland kan felaktig information rentav leda  
till att försäkringen sägs upp.

Begränsningar som gäller alla försäkrings-
skydd för barn

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse, som  
orsakar kroppsskada och som inträffar av misstag och beror  
på en yttre faktor, exempelvis att den försäkrade halkat,  
ramlat eller fallit. Typiska skador till följd av olycksfall är  
benbrott, bristningar och sår.
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Exempel: Noa faller i trappan och bryter armen. Det är fråga om 
ett olycksfall i enlighet med försäkringsvillkoren.

Med olycksfall avses således inte ömhet som uppstått enbart genom 
ansträngning eller rörelse (exempelvis sträckning i samband med 
att man lyft ett tungt föremål) eller en endogen skada som orsakats 
av inre faktorer till följd av belastning. Sådana skador kan endast 
ersättas från det vårdkostnadsskydd som omfattar sjukdomar 
(skydd i händelse av vårdkostnader) eller från en olycksfallsför-
säkring som utvidgats med tilläggsskyddet för vårdkostnader till 
följd av olycksfall.

Som olycksfall ersätts exempelvis inte 

• Skada eller dödsfall som orsakats av den försäkrades sjukdom, 
lyte eller kroppsskada. Om sjukdom eller lyte utan samband med 
olycksfallet väsentligt har bidragit till skadan eller dödsfallet, 
utbetalas ingen ersättning

• Sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall 
och inte heller degeneration av hållnings- eller rörelseorganen, 
även om de skulle ha varit symtomfria före olycksfallet

• Förgiftning jämte följder som orsakats av läkemedel, alkohol eller 
annat medel som den försäkrade använt i berusande syfte

• Smittosam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av 
bett eller sting av insekt eller fästing

• Skada till följd av bitning på tand eller tandprotes, även om  
en yttre faktor bidragit till skadan

• Skada som orsakats innan barnet ansetts vara officiellt levande 
fött

Medvållande av annan sjukdom eller annat lyte
Den försäkrade kan ha en sjukdom eller ett lyte som inverkar på 
uppkomsten av skadan eller tillfrisknandet. I en ersättningssituation 
måste man då bedöma i vilken mån exempelvis vårdkostnaderna 
har orsakats av olycksfallet och i vilken mån den försäkrades 
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sjukdom har bidragit till dem. Menersättning och vårdkostnads- 
ersättning utbetalas endast till den del som det bestående menet 
och vårdkostnaderna har orsakats av det olycksfall som ersätts.

Exempel: Vid undersökningar i samband med rygg-, axel- och 
knäskador till följd av olycksfall konstateras även hos unga 
personer ibland strukturella avvikelser eller slitageförändringar 
som inte orsakats av olycksfallet utan som uppkommit under 
en längre tid. Även om sjukdomarna inte skulle ha visat några 
symtom före olycksfallet, kan de bidra till att tillfrisknandet 
fördröjs. Som olycksfall ersätts endast den andel som enligt 
medicinsk erfarenhet skulle ha orsakats en frisk person.

Försäkringen är inte i kraft under krig eller motsvarande  
situationer. Ersättning utbetalas inte heller för skada som orsakats 
av kärnvapen, kärnolycka eller annan därmed jämförbar händelse. 
Försäkringarna ersätter inte sådana skador där bruk av alkohol 
eller andra droger eller missbruk av läkemedel har bidragit till 
uppkomsten av skadan. Om en skada har orsakats uppsåtligen eller 
uppstått till följd av grov ovarsamhet, kan det leda till att ingen 
ersättning alls betalas ut eller att ersättningen nedsätts.

Faktorer som inverkar på premien
Genom prissättningen strävar vi efter att premien ska motsvara den 
rådande risken för varje enskild försäkrad. Då fördelas premierna 
rättvist mellan alla försäkrade.

På premien inverkar bland annat tidpunkten för när försäk-
ringen beviljas, försäkringstagarens ålder och boningsort, 
försäkringsbeloppet, självrisken och eventuell If Förmånskund- 
relation, försäkrings- och skadehistorien samt försäkringsskyddets 
omfattning.
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De faktorer som inverkar på premien varierar i olika försäk-
ringsskydd. Premierna för försäkringarna för barn fastställs 
beroende på produkten och skyddet bland annat enligt mammans 
och barnets ålder och för 12 år fyllda enligt eventuell idrottsgren. 
Premierna för de försäkringsskydd i barnförsäkringen som gäller 
under graviditeten är fasta och skyddens giltighetstid inverkar inte 
på premiernas storlek. 

I personförsäkringarna har den försäkrades ålder en påtaglig 
inverkan på skaderisken. Premien justeras vid ingången av nästa 
försäkringsperiod med den försäkrades ålder. Premierna utvecklas i 
enlighet med den skaderisk som motsvarar den försäkrades ålder.

Försäkringsbolaget följer kontinuerligt upp ålderns inverkan 
på skaderisken och skadekostnaderna. Kundbeteendet, hälso-
vårdstjänsternas omfattning, förändringar i lagstiftningen och de 
förändringar som sker i befolkningens åldersstruktur inverkar på 
korrelationen mellan ålder och skaderisk. 

Premien kan också justeras vid ingången av nästa försäkringsperiod 
på grund av förändringar i den försäkrades boningsort, förändringar 
i försäkringsskyddets omfattning eller förändringar i relationen som 
förmånskund. Om ålderns eller bosättningsområdets förhållande till 
skaderisken förändras från det nuvarande, kan premierna justeras 
så att de bättre motsvarar risken.

Förmånligare vårdkostnadsskydd för förmånskunder
If Förmånskunder drar utöver förmånsprogrammets rabatter också 
nytta av ett förmånligare vårdkostnadsskydd. Årspremien för vård-
kostnadsskyddet är 30 % högre för de kunder som inte hör till  
If Förmånsprogram. Situationen i ditt avtal kontrolleras årligen  
vid ingången av nästa försäkringsperiod och förändringar  
i förmånskundrelationen kan inverka på försäkringspremien.
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Indexbindning
Vårdkostnadsskyddens försäkringsbelopp, självrisk och försäk-
ringspremie justeras årligen enligt konsumentprisindexet för 
varugruppen hälso- och sjukvård. Försäkringsbeloppen och 
premierna för andra skydd justeras årligen med levnadskost-
nadsindexet. Ingen indexjustering görs, om indexet sjunker eller 
indextalet är lägre än det indextal som tidigare använts vid  
justeringen.

Inga idexjusteringar görs på skyddet i händelse av allvarlig medfödd 
sjukdom och skada eller skydden i händelse av sjukhusvård av 
mamman och barnet.

En försäkring är ett avtal
Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. På basis av avtalet 
fastställs försäkringsskyddets omfattning och självrisken. 

Premiebetalning
Försäkringen hålls i kraft, när premien betalas senast på för- 
fallodagen. Om försäkringspremien inte har betalats, säger If upp 
försäkringen att upphöra inom 14 dygn efter att meddelandet om 
uppsägningen har skickats.

Med e-faktura kan du betala din faktura i 1, 2, 4 eller 12 poster utan 
extra kostnader.  Alternativt kan du få en avgiftsfri faktura till Mina 
sidor eller en pappersfaktura per post. Om du vill betala din premie 
i fler än en post, debiterar vi för varje pappersfaktura 1,90 euro/st. 
Mer information på adressen if.fi/e-faktura.

https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/e-faktura
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Ändring av försäkringsavtalet och avtalets 
upphörande
De fortlöpande försäkringarna för barn gäller en avtalad försäk-
ringsperiod i sänder. Kom ihåg att underrätta oss om eventuella 
förändringar i försäkringens objekt.

Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i 
försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och 
premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Dessutom kan försäk-
ringsbolaget göra sådana ändringar i dem som inte inverkar på det 
centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig om  
eventuella ändringar på förhand.

Din försäkring kan upphöra:

• Vid en på förhand avtalat tidpunkt
• När du skriftligen meddelar vårt bolag om detta
• På försäkringsbolagets beslut under pågående försäkrings- 

period, om premien inte har betalats
• På försäkringsbolagets beslut i de övriga situationer som  

nämns i försäkringsvillkor och lagar
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If Terveys till din hjälp

Om ditt barn insjuknar  
eller skadas får du hjälp av  
din försäkring
Distansläkaren och direktersättningstjänsten underlättar din vardag om 
barnet insjuknar, och du ansöker enkelt om ersättning för läkemedel via 
Mina sidor eller If Mobil.

1 Sköt ditt ärende smidigt på distans 
Du får enkelt hjälp hemma, eftersom merparten av alla 
sjukdomar kan skötas via distansläkare. Distansläkartjänsterna 
hos våra samarbetspartner har öppet 24/7 och du behöver inte 
boka tid på förhand. Du kan utnyttja direktersättningstjänsten  
If Suorakorvaus också i samband med ett distansläkarbesök.  
Läs mer (på finska): if.fi/etälääkäri 
 
När du funderar över hälsofrågor eller överväger om vård-
behovet är brådskande, får du råd av en sjukskötare dygnet  
runt på numret 010 19 18 55 (lsa/msa).  
Läs mer (på finska): if.fi/terveysneuvonta

2 Direktersättningstjänsten gör läkarbesöket ännu enklare 
Låt läkarcentralen göra skadeanmälan för din räkning. Du betalar 
då i de flesta fall endast självrisken. Du har tillgång till direkt- 
ersättningstjänsten när du besöker Terveystalo, Mehiläinen, 
Pikkujätti och Aava eller anlitar Mehiläinens och Terveystalos 
Läkarchatt 24/7. Kom ihåg att ta med dig ditt FPA-kort för att 
kunna utnyttja möjligheten till direktersättning.  
 

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutukset/if-terveys/etalaakari
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutukset/if-terveys
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Nytt! Anmäl sjukdom till If redan före läkarbesöket 
Direktersättningen har förnyats och underlättar ärendehan-
teringen. När du anmäler barnets sjukdom via Mina sidor 
redan före läkarbesöket, får ni på ett par minuter kontakt med 
distansläkare eller kan boka tid till läkare. Dessutom får du infor-
mation om den självrisk som återstår i din försäkring och oftast 
också besked om ersättningen. 
 
Ibland kan det exempelvis i samband med ett olycksfall hända att 
direktersättning inte kan användas för kostnaderna för ditt barns 
läkarbesök. Du betalar då läkarkostnaderna först själv. Läkar-
centralen gör emellertid skadeanmälan för din räkning och vi 
kontaktar dig snarast möjligt via telefon eller Mina sidor.  
Läs mer (på finska): if.fi/suorakorvaus

3 Gör ersättningsansökan smidigt via Mina sidor eller If Mobil 
Via Mina sidor kan du söka försäkringsersättning för läkemedel 
och andra kostnader som inte omfattas av direktersättnings-
tjänsten. Du använder Mina sidor enklast med appen If Mobil. 
 
Du kan också inom ramen för ditt försäkringsskydd få en betal-
ningsförbindelse exempelvis för insättning av örontuber eller 
operation av svalg- och halsmandlar genom att ringa oss. För 
andra kirurgiska ingrepp kan du få en betalningsförbindelse på 
basis av läkarutlåtandet. Vi skickar betalningsförbindelsen direkt 
till vårdplatsen. 

Distansläkare 24/7

Ladda färdigt ner distansläkarappen till din mobiltelefon och 
aktivera samtidigt direktersättningstjänsten.

Direktersättningstjänsten sparar tid

Kom ihåg att utnyttja möjligheten till direktersättning vid  
läkarcentralens kassa.

If tillhandahåller If Terveys-tjänsterna tillsammans med sina samarbetspartner. Telefontjänsten produceras  
av Luona Hoiva Oy. Tjänsterna erbjuds som en kundförmån till bestämda kundgrupper och de utgör inte  
en del av försäkringsavtalet. If kan ändra tjänsternas innehåll eller de kundgrupper som de erbjuds till.

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/henkilovakuutukset/if-terveys/if-suorakorvaus
https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/mina-sidor
https://www.if.fi/sv/privat/kundservice/webbtjanster/if-mobil
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If Förmånsprogram belönar och betjänar

Du får rabatt på premierna 
varje år
Du omfattas av förmånsprogrammet redan med en försäkring.  
Dra full nytta av våra förträffliga kundförmåner. 

Förmånerna ökar med din kundrelation. Du får rätt till 
förmånerna och rabatterna redan med en hemförsäkring för 
ditt hem eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, 
när du valt att få din försäkringspost i elektronisk form till 
Mina sidor. Samtidigt som du sköter dina ärenden enklare 
sparar du på miljön och din egen tid. 

• På nivå 1 i förmåns- 
programmet får du 10 % 
rabatt på nästan alla dina 
försäkringar

• När du har hem- och  
kaskoförsäkring kommer  
du upp på nivå 2 och får  
15 % rabatt

• När du har hem-, kasko- 
och personförsäkring hos If 
kommer du upp på nivå 3.  
På nivå 3 får du en egen  
servicerådgivare, som tar  
hand om dina försäkrings- 
ärenden och hjälper dig att 
hålla ditt försäkringsskydd  
à jour 

 If Förmånsprogram 

  Förmåner för  
 organisations-   
 medlemmar 

 Förmåner för unga 

https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/if-formansprogrammet
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-organisationsmedlemmar
https://www.if.fi/sv/privat/forsakringar/kundformaner/formaner-for-unga
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Försäkringsgivare 
If Skadeförsäkring AB (publ) 
Filial i Finland 

Registrerad hemort Stockholm  
FO-nummer 1602149-8 

Kägelhamnen 2  
02150 Esbo 

Telefon 010 19 15 15 (växel)  
If Kundservice, telefon 010 19 19 19

If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Stockholm, Sverige 
Org.nr 516401-8102

Försäkringsgivaren eller dess ombud ger inte 
personliga rekommendationer om försäk-
ringar enligt lagen om försäkringsavtal. 

Konsumentskydd
Om du som försäkringstagare eller ersättnings-
sökande är missnöjd med beslutet, kan du vända 
dig till If Kundombudsman. Lämna in uppgifterna 
om ärendet inom sex månader efter att du fått 
beslutet på adressen asiakasvaltuutettu@if.fi 
eller If Kundombudsman, PB 2018, 20025 IF. 

Försäkrings- och finansrådgivningen (fine.fi)  
och Konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi)  
ger beslutsrekommendationer i ärenden som gäller 
försäkringsgivarens eller ombudets förfarande.  
Trafik- och patientskadenämnden (liipo.fi) ger 
beslutsrekommendationer i ersättningsärenden  
i enlighet med trafikförsäkringslagen. Du kan också  
få ditt ärende prövat i domstol genom att väcka  
talan vid tingsrätten. 

Mer information och en kontaktblankett till kundom-
budsmannen finns på adressen if.fi/andringsansokan. 

Behandling av personuppgifter 
Vi behandlar kundernas personuppgifter med iakt-
tagande av vid var tid gällande försäkrings- och 
dataskyddslagstiftning och värnar också i övrigt 
om kundernas integritetsskydd vid behandlingen 
av personuppgifter. Vi behandlar våra kunders 
personuppgifter för skötseln av försäkrings- 
ärenden i olika skeden av försäkringens livscykel, 
såsom när försäkringsavtal ingås, under försäkrings- 
perioden och vid skadehanteringen. Uppgifterna 
skaffas från kunden själv, från de instanser som 
kunden har beviljat fullmakt, från offentliga register 
som förs av myndigheter och från kreditupp-
lysningsregistret. Vi använder vårt kundregister 
också för marknadsföring till våra kunder. 

Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan 
kundens samtycke, såvida inte utlämnandet av 
uppgifter baserar sig på bestämmelse i lag. Vi spelar 
in telefonsamtal med försäkrings- och ersättnings- 
tjänsten för att verifiera innehållet i samtalet 
med kunden, exempelvis när det är fråga om att 
ingå avtal eller rådgivning i anslutning till skade-
ärenden. Vi använder inspelningarna också för 
att utveckla kvaliteten på våra tjänster. Mer infor-
mation om behandlingen av personuppgifter finns 
på adressen if.fi/hantering-av-personuppgifter.

Uppgifter om försäkringsgivaren

https://www.fine.fi/sv/forstasidan.html
https://kuluttajariita.fi/sv/index.html
http://liipo.fi/sv
https://www.if.fi/sv/privat/vid-skada/om-du-inte-ar-nojd
https://www.if.fi/sv/hantering-av-personuppgifter

