
BARNEFORSIKRING 

Hva er Barneforsikring? 

En Barneforsikring er et sammensatt forsikringsprodukt som består av flere dekninger som 

gir erstatning om barnet blir utsatt for en ulykke eller sykdom. Barneforsikring gir blant 

annet rett til utbetaling ved varig medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet, samt en ekstra 

utbetaling ved utvalgte sykdommer. 

Hvert selskap tilbyr gjerne forskjellige varianter, med forskjell i dekningsomfang, 

forsikringssummer og pris. Det er også forskjeller mellom selskapene. 
 

Hvem kan ha barneforsikring? 

Forsikringen kan vanligvis kjøpes fra barnet er fylt 3 måneder og opphører vanligvis ved 

fylte 26 år. Barnet må være medlem av norsk folketrygd. 
 

Hvor gjelder barneforsikring? 

Forsikringen gjelder i Norden og under opphold utenfor Norden i inntil 12 

måneder. Begrensningen på 12 måneder gjelder ikke for norske statsborgere som er student 

eller au pair. Begrensningen gjelder heller ikke ansatte i utenrikstjenesten eller ansatte i 

norske selskaper i utlandet og deres barn. 
 

Når gjelder barneforsikring? 

Forsikringen gjelder hele året og hele døgnet. 
 

Hva barneforsikringen ikke dekker 

Forsikringen dekker ikke: 

– sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen tre 

måneder etter at forsikringen ble etablert. 

– det forsikringsselskapet har reservert seg mot som følge av den individuelle 

helsevurderingen. 

– skader oppstått ved reise i strøk som ved ankomst var ansett krigsfarlig av norske 

myndigheter eller ved deltakelse i krig 

Forsikringen dekker heller ikke ekspedisjoner. Med ekspedisjoner menes opphold i mer 

utilgjengelige områder, ofte med behov for spesialutstyr. 
 

Fortsettelsesforsikring 

Forsikrede har rett til å videreføre forsikring ved død og uførhet med de summer som ligger 

i barneforsikringen etter 26 år uten ny helsevurdering. 
 

Hva er dødsfallforsikring? 

Utbetales som engangssum ved død uansett årsak. 
 

Forsikringssum død 

Ved død utbetales rundt 80.000 kroner 

 

Invaliditet ved sykdom 

Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom. Med medisinsk 

invaliditet menes fysisk og eller psykisk funksjonsnedsettelse uavhengig av arbeidsevne. 

Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet settes lik forsikringssummen ganget med 

invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden fastsettes etter alminnelige medisinske retningslinjer. 

Samlet invaliditetsgrad for en og samme sykdom kan høyst bli 100 %. 



Dør den forsikrede innen ett år etter sykdommen, uansett årsak, betales ingen 

invaliditetserstatning. 

 

Invaliditet ved sykdom: Unntak for enkelte sykdommer/lidelser 

Disse årsakene til medisinsk invaliditet dekkes ikke: 

– Psykisk sykdom (men shizofreni dekkes) 

– Asbergers syndrom 

– Autisme 

– Tourettes syndrom 

– ADHD 

 

Forsikringssum ved invaliditet som skyldes sykdom 

Invaliditet ved sykdom dekkes med inntil rundt 2 millioner kroner. 

 

Hva er erstatning ved "Utvalgte sykdommer"? 

Avtalt erstatning gis til den forsikrede ved diagnose av et utvalg av kritiske-/alvorlige 

sykdommer. 

 

Utvalgte sykdommer forsikringen dekker 

 

Forsikringssum ved "Utvalgte sykdommer" 

Ved konstatering av en av de utvalgte sykdommene, utbetales en engangserstatning på 

rundt 200.000 kroner 

 

Tilpasning av bolig/tekniske hjelpemidler 

Erstatning gis som en følge av behov for tilpasning/ombygging av bolig eller for 

anskaffelse av tekniske hjelpemidler som en følge av sykdom eller ulykke. Utbetalingen 

dekker nødvendige utgifter ut over hva som dekkes av det offentlige. 

 

Forsikringssum 

For tilpasning av bolig/tekniske hjelpemidler utbetales inntil rundt 160.000 kroner 

 

Varighet av dagpenger ved sykehusopphold 

Erstatning gis ved sykehusopphold lenger enn 14 dager. Erstatningen utbetales fra første 

dag og inntil ett år. 

 

Forsikringssum dagpenger ved sykehusopphold 

Ved sykehusopphold betales rundt 400 kroner per dag. 

 

Utvidet hjelpestønad 

Erstatning gis ved behov for langvarig pleie og omsorg, og er betinget av at forsikrede er 

innvilget av hjelpestønad fra NAV. 

 

Forsikringssum utvidet hjelpestønad 

Ved utvidet hjelpestønad utbetales inntil rundt 120.000 kroner pr år i inntil fem år. 

Invaliditet ved ulykke 

Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Med medisinsk 

invaliditet menes fysisk og eller psykisk funksjonsnedsettelse uavhengig av arbeidsevne. 

Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet settes lik forsikringssummen ganget med 



invaliditetsgraden. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og 

helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21. april 1997, del II og III. 

Samlet invaliditetsgrad for en og samme skade kan høyst bli 100 %. 

Dør den forsikrede innen ett år etter skaden, uansett årsak, betales ingen 

invaliditetserstatning. 

 

Unntak for ulykker ved risikable aktiviteter 

Forsikringen dekker ikke skade ved utøvelse av og trening til kampsport, luftsport, dykking, 

klatring, motorsport og ekstremsport. Som ekstremsport regnes for eksempel off-piste ski, 

strikkhopping og parcour. 

Forsikringen dekker heller ikke ekspedisjoner. Med ekspedisjoner menes opphold i mer 

utilgjengelige områder, ofte med behov for spesialutstyr. 

 

Andre unntak for ulykker 

Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som følge av sykdom. 

Har ulykken forverret en sykdom, dekker forsikringen bare det som skyldes ulykken. 

Forsikringen dekker heller ikke skade som følge av: 

 

– operasjon eller annen behandling, med mindre dette er i sammenheng med skade som er 

dekket av forsikringen. 

– inntak av legemidler, med mindre disse er foreskrevet av lege i forbindelse med 

behandling av ulykkesskade som er dekket av forsikringen. 

– infeksjon etter stikk eller bitt av insekt. 

– forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler. 

– selvforskyldt rus på grunn av inntak av alkohol, medisiner eller narkotiske stoffer. 

– påvirkning av lys og temperatur, med mindre dette skyldes en uforskyldt nødsituasjon. 

 

Forsikringssum ved invaliditet som skyldes ulykke 

Invaliditet ved ulykke dekkes med inntil rundt 2 millioner kroner. 

 

Behandlingsutgifter ved ulykke 

Behandlingsutgifter som følge av ulykke dekkes i inntil tre år. Behandlingsutgifter dekkes 

selv om ulykken ikke fører til invaliditetserstatning. 

Dekning av behandlingsutgifter gjelder bare medlemmer i norsk folketrygd. 

Erstatningen dekker rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i Norden som ikke 

allerede er dekket av annen forsikring eller er dekket av det offentlige. 

Med behandlingsutgifter menes: 

– Lege, tannlege og kiropraktor 

– Medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege 

– Fysikalsk og alternativ behandling foreskrevet av lege 

– Nødvendige reiseutgifter til og fra hjemstedet for behandling 

 

Forsikringssum for behandlingsutgifter ved ulykke 

Behandlingsutgifter dekkes med inntil rundt 100.000 kroner. Det er en egenandel som 

normalt er på 1.000 kroner. 

 

Behandlingsutgifter som ikke dekkes 

Forsikringen dekker ikke: 

– Tannskader som følge av tygging 



– Utgifter til opphold på hotell og behandling på private sykehus eller poliklinikker – 

Redningsaksjoner og transport fra skadestedet 

Erstatning ved arbeidsuførhet 

Erstatningen utbetales ved nedsatt arbeidsevne som følge av ulykke eller sykdom. 

Erstatning gis enten som Uførekapital eller Uførepensjon. Uførekapital er et engangsbeløp. 

Uførepensjon er et månedlig beløp. 

 

Hva er Uførepensjon? 

Uførepensjon utbetales månedlig fra forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i 12 

måneder sammenhengende. Utbetalingens størrelse avhenger av uføregraden. Med 

uføregrad menes hvor mye arbeidsevnen er redusert i prosent. Uføregraden blir fastsatt etter 

forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid. 

Utbetalingene opphører dersom forsikrede blir mindre enn 50 % arbeidsufør. Utbetalingene 

opphører uansett når den forsikrede har fylt 67 år. 

Utbetaling kan tidligst skje når forsikrede har fylt 18 år. 

 

Forsikringssum Uførepensjon 

Uførepensjonen utgjør inntil 5.000 kroner i måneden. 

 

Hva er Uførekapital? 

Hele forsikringssummen utbetales når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i minst 

24 måneder sammenhengende og uførheten vurderes som varig. Med uføregrad menes hvor 

mye arbeidsevnen er redusert i prosent. Uføregraden blir fastsatt etter forsikredes evne til å 

utføre inntektsgivende arbeid. 

Utbetaling kan tidligst skje når forsikrede har fylt 18 år. 

 

Forsikringssum uførekapital 

Arbeidsuførhet erstattes med en engangsutbetaling på rundt 500.000 kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


