
Barneforsikring Econa
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Foretak: Eika Forsikring Produkt: Barneforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen omfatter og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til 
forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Forsikringen kan tegnes på barn i alderen fra og med 3 måneder og inntil 
fylte 18 år. 

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gir rett til ersatning for ulykke, sykdom og uførhet som rammer barnet.  

Hva er forsikret?

Varig medisinsk invaliditet ved ulykke     
Behandlingsutgifter ved ulykke       
Tilpasning av bolig og                     
tilskudd til tekniske hjelpemidler    
Sykehusopphold
Alvorlig sykdom/skade                             
Dødsfall                                                    
Arbeidsuførhet - Uførekapital                                 
Arbeidsuførhet - Uførepensjon

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Ingen tilleggsdekninger for produktet.

Hva er ikke forsikret?
Forhold Foretaket har reservert seg 
mot ved helsevurderingen 
Forsikringstilfeller som har vist    
symptomer før det har gått 3 måneder 
etter at søknad om forsikring er 
undertegnet
Skade som ikke regnes som ulykke, for 
eksempel matforgiftning 
Skade oppstått ved særlige risikofylte 
sports- og fritidsaktiviteter
Deltakelse i profesjonell idrett
Skade eller sykdom oppstått ved 
selvforskyldt rus

Listen er ikke uttømmende. For 
fullstendig oversikt, se vilkårene.

Hvilke begrensninger gjelder for 
forsikringen?

Forsikringen gjelder kun for personer 
med fast bosted i Norden, og som er 
medlem av en av de nordiske 
"folketrygdene"
Erstatningen kan bli redusert ved 
forsett eller grov uaktsomhet
For å motta erstatning på "Alvorlig 
sykdom/skade" er det en forutsetning 
at Forsikrede er i live 30 dager etter at 
endelige diagnose er stilt   

Hvor gjelder forsikringen?
Norden
Hele verden i inntil 12 måneder ved opphold og reiser
utlandet utover 12 måneder når forsikrede og eventuelt forsikredes foreldre/ verge er bosatt i 
utlandet og er:
* Student/ au pair
* Ansatt i norsk firma eller organisasjon og utfører arbeid for dette/ denne
* Ansatt i norsk utenrikstjeneste. 
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Hva er mine forpliktelser?
Ved etablering av avtalen:

Gi korrekt og fullstendig informasjon om barnets helse ved kjøp av forsikringen.

Ved et forsikringstilfelle:
Melde fra til Foretaket uten ugrunnet opphold. Foretaket er fri for ansvar dersom kravet ikke er 
meldt innen ett år.
Gi Foretaket fullmakt til å innhente de opplysninger og dokumenter som er nødvendig for å 
kunne ta stilling til kravet. 

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du kan velge å betale 
forsikringen med faktura eller avtalegiro. 

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen opphører ved oppsigelse, og senest 31. desember etter at barnet er fylt 26. år.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort. Den vil opphøre ved utgangen av 
den periode det er betalt premie for, senest ved første hovedforfall etter utmelding. Dette må gjøres 
skriftlig til Econa Forsikring. Econas kollektive forsikringer er ikke omfattet av bestemmelsen om fri 
flytterett. 


