Børnesygeforsikring
- Til det mest dyrebare du har
Hvad hvis der sker noget med mine børn? De
fleste af os vil helst skubbe tanken langt
væk.
Men vi synes det er nødvendigt også at tænke på det som er svært. Det kan nemlig også
ske for dig at dit barn bliver ramt af sygdom.
Vi ser ofte at der er sygeforsikring for familiens voksne, men ikke på børnene. Men en
børnesygeforsikring kan hjælpe jer når I har
allermest brug for det i familien.
Vores børnesygeforsikring giver dig og dit
barn den bedst mulige dækning hvis det
værst tænkelige bliver til virkelighed:

• Kritisk sygdom
• Varigt mén som følge af sygdom
• Ved dødsfald
Erstatningen kan for eksempel bruges til
at komme videre i livet, til behandling eller
hjælpemidler.
Børnesygeforsikringen koster 285 kroner pr.
barn om året. Den er en tillægsforsikring til
Børneulykkesforsikring.

Kritisk sygdom
Kritisk sygdom dækker 18 forskellige sygdomme. Man får udbetalt 100.000 kr. hvis
barnet får en af de sygdomme der er dækket.
Det gælder for eksempel kræft og meningitis.
Alvorlige forbrændinger er også dækket.
Erstatningen bliver udbetalt når man har
fået stillet diagnosen.
Varigt mén som følge af sygdom
Forsikringen dækker hvis et barn får et varigt mén på 5% eller derover som følge af en
sygdom, for eksempel kræft eller meningitis.
Erstatning udbetales først når sygdommens
endelige følger (mén) kan bestemmes.
Erstatningens størrelse afhænger af méngraden. Hvis méngraden for eksempel sættes til
10%, vil erstatningen være på 10% af forsikringssummen. Da forsikringssummen for
bør-nesygeforsikring er 1 mio. kr., bliver
erstatnin-gen 100.000 kr ved en méngrad på
10%.
Ved dødsfald
Forsikringssummen på 50.000 kr. kommer til
udbetaling ved død på grund af ulykke eller
sygdom
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