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Hvorfor barneforsikring?

Trygger økonomien om barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom

– Familien på kort sikt

– Men aller viktigst; barnet på lang sikt

Viktig supplement til det offentlige støtteapparatet 

– Behovene større enn hva det offentlige dekkerg

– Det kan ta tid å få den hjelpen man trenger

– Barn som blir arbeidsuføre blir tilnærmet minstepensjonisterj

Rimelig: Folk flest har råd til å kjøpe en god barneforsikring!
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Hva gir utbetaling fra barneforsikringen?

En god barneforsikring gir erstatning ved:

– Utvalgte sykdommer (kreft, diabetes m.fl.)

– Sykehusopphold

– Medisinsk invaliditet som følge av ulykke

– Medisinsk invaliditet som følge av sykdom (ikke alle selskaper)

– Arbeidsuførhet (uførekapital og/eller uførepensjon)

Barn prioriteres først i helsekøen; behandlingsforsikring ikke nødvendig
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Helsevurdering av barn

Må det være helsevurdering?

– Sikrer en bærekraftig privat og frivillig forsikringsordning

– Ordninger som skal omfatte alle på like vilkår, må være offentlige.

Mulige utfall av helsevurderingen:

– ”Rene”  ca. 85 %

– Reservasjon (kan være tidsbegrenset) 10-15 %

– Avslag (delvis, midlertidig eller permanent)  < 5%
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Hva er spesielt med barn…?

Sentralt hva som skjer i svangerskapet og under fødselen

Ikke ferdig utviklet

– Positivt: vokser ting av seg

N ti t t ikk h t– Negativt: stor usikkerhet om prognose

– Jo mindre barn, jo større usikkerhet

Psykisk og motorisk utvikling

– Vanskelig å vurdere før barnet får språk

– Atferdsforstyrrelser, lærevansker etc. avdekkes ofte ikke før skolealder
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Meningsfullt å jobbe med barneforsikring

Mulighet til å støtte familier i en fortvilet situasjon

– Lyttende og empatiske medarbeidere som ønsker å hjelpe

– Mange sterke historier 

Om lag 400 utbetalinger på Ifs barneforsikring i år:

– Invaliditet økonomisk førstehjelp dagpenger behandlingsutgifter– Invaliditet, økonomisk førstehjelp, dagpenger, behandlingsutgifter

– Uføreerstatningene kommer frem i tid

Tilbakemeldingene fra kundene tyder på at forsikringen virkelig kommer til nytte! 
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Fortsatt mange barn å forsikre…

– Stadig flere ser verdien av å forsikre barna sine

– I dag har ca. 45 % av norske barn egen barneforsikring

– I Sverige er tallet på over 70 %

– I Norge er det om lag 950.000 barn i alderen 0-16 år

– Det betyr forsikring til 240.000 nye barn for å komme opp på svensk nivå

– I tillegg blir det født rundt 60.000 barn i Norge hvert år…
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