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Ömsen Hälsa
Ofödd

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Ömsen Hälsa Ofödd är en reserveringsförsäkring för det ofödda barnet. Försäkringen tecknas innan barnet föds och övergår till Ömsen
Hälsa Barn vid födseln utan klausuler. Vid födseln ska barnets namn och personnummer meddelas till Ömsen så snart som möjligt för
att försäkringen ska gälla.

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
Det ofödda barnet

•

Iaktta våra säkerhetsföreskrifter samt övrigt som meddelats.

•

Du har 12 månader, beräknat från fakturans besöksdatum,
på dig att lämna ersättningsanspråk

•

Vid ersättningsansökan ska Du bistå oss i den utsträckning
som krävs för att utredning av vårt ansvar ska kunna ske.

✓

SKYDD
Försäkringen är en reserveringsförsäkring där det ofödda
barnet blir garanterad en Ömsen Hälsa Barn utan klausuler.

När och hur ska jag betala?

✓

✓

I direkt anslutning till förlossningen övergår reserverings
försäkringen till Ömsen Hälsa Barn.

•

Premien kan betalas i en eller flera rater, beroende på vad vi
kommer överens om.

•

Premien betalas senast på förfallodagen, dock senast före
barnets födelse.

Var gäller försäkringen?
•

Vårdkostnader som uppstår i Finland eller Sverige till följd
av sjukdom.

•

Olycksfallskostnader som uppstår i Norden.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen ersätter inte

X Moderns sjukdom eller skador inför, under eller efter
förlossning.

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Barnet ska leva vid födseln för att försäkringen ska träda
ikraft.
Modern får inte vara äldre än 45 år vid barnets födelse.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

Försäkringen startar när en komplett ifylld ansökan lämnas in
till Ömsen.

•

Blir det avslag på ansökan avslutas försäkringen från
begynnelse.

•

När handläggningen är klar får Du försäkringsbrevet och
övriga handlingar.

•

Du uppmanas kontrollera att uppgifterna stämmer och vid
eventuella felaktigheter bör du kontakta oss för rättelse.

•

Vid barnets födelse övergår försäkringen automatiskt till en
Ömsen Hälsa Barn, utan klausuler.

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

Du får när som helst säga upp försäkringen skriftligen, varpå
den upphör med omedelbar verkan. Du kan inte säga upp
försäkringen per telefon.

•

Vi kan säga upp försäkringen om

Graviditeten ska ha fortlöpt normalt.
Det ofödda barnet ska utifrån ultraljud och eventuella KUB
test ha konstaterats friskt.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring.

•

Meddela oss förändringar som medför en väsentlig ökning
av skaderisken.

•

Du grovt åsidosatt Dina skyldigheter eller vid andra
synnerligen vägande skäl, exempelvis om Du gett vilse
ledande uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst.

•

Du inte har betalat premien i tid.
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