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Alvorlig sygdom eller ulykke kan vende op og ned på hele 
familiens liv. Her hjælper børneforsikringen med en økono-
misk håndsrækning, der kan være med til at gøre hverdagen 
lettere, fx give plads til at gå ned i tid i en periode.

Ulykke 
Du skal selv sørge for, at dit barn er dækket ved ulykkes-
tilfælde – også i skole og institution.

Nogle skader giver barnet varige følger, og her kan en erstat-
ning for det varige mén være en hjælp for familien her og nu, 
men også for barnet senere i livet. Forsikringen hjælper også 
ved tandskader, selv når skaderne først kan behandles efter, at 
barnet er fyldt 18 år.

Kommer dit barn ud for en alvorlig ulykke, og barnets varige 
følger er 30 % eller derover, fordobles erstatningen. Og
samtidig udbetaler vi et engangsbeløb til fri rådighed på 
106.827 kr. (2019) til dig. Du skal blot vælge dækningen
Udvidet varigt mén.

Sygdom
Sygdom kan ingen gardere sig imod, men med børneforsik-
ringens sygdomsdækninger kan du sikre, at familien kan få en 
økonomisk kompensation og ekstra hjælp i en svær tid, fx til 
rengøringen og transport til og fra behandlingssted.

Sundhed
Giver dit barn adgang til hurtig hjælp på privathospital/privat-
klinik til undersøgelser og behandlinger af sygdom eller skade. 
Sundhedsforsikringen giver også adgang til fysiske behandlin-
ger hos fysioterapeut og kiropraktor, psykologhjælp når livet 
er svært eller til psykiatriske behandlinger, hvis det viser sig, at 
dit barn har en psykisk lidelse.

Fleksibel forsikring
Du sammensætter børneforsikringen som du vil. Vi har gjort 
det overskueligt og nemmere for dig at vælge, ved at samle 
børneforsikringen i 3 størrelser, Tryg Barn Minimum, Basis og 
Super.

Børneforsikringen dækker hele døgnet. Udgangspunktet er 
en bred grunddækning med Ulykke, hvor du selv vælger for-
sikringssummen og om dit barn skal være forsikret med en 
minimum méngrad på 5 % eller 8 %.
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Med børneforsikringen får du en helt unik mulighed for at sikre dit 
barn hele vejen rundt med ulykkes-, sygdoms- og sundhedsforsikring 
i én og samme pakke. 

Hvad er et ulykkestilfælde?
Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der
forårsager personskade.

Det er altid et krav, at der har været årsagssammenhæng 
mellem ulykkestilfældet og skaden.
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Tryg Barn Minimum

Sådan er dit barn dækket

Ulykke
• Varigt mén
• Transportudgifter
• Behandlingsudgifter
• Tandskade
• Begravelseshjælp

Ulykke
Mikkel på 11 år er vild med at gå til 
karate. En dag til træning kommer han 
til skade med sin arm. Det viser sig, at 
armen er brækket. Da Mikkel får gipsen 
af igen, får han hjælp til genoptræning 
af en fysioterapeut og den kommer i 
bedring. Men desværre bliver den ikke 
helt god igen, og han får et varigt mén 
på 5 %. 

Mikkel har børneforsikringen Tryg Barn 
Minimum og får både dækket fysio-
terapeuten og udbetalt erstatning på 
grund af det varige mén.

Ulykke og Sygdom
• Varigt mén
• Transportudgifter
• Behandlingsudgifter
• Tandskade
• Begravelseshjælp
• Udvidet varigt mén
• Kritisk sygdom

Sygdom
Noah er på opdagelse i et krat, og får 
et flåtbid, der ikke bliver opdaget i tide. 
Derfor får han en borrelia-infektion et 
stykke tid efter. Da diagnosen senere 
bliver stillet får familien udbetalt en 
erstatning på 106.827 kr. (2019).
Pengene bruger de til at kompensere 
for at den ene går ned i tid en periode, 
indtil Noah bliver rask igen.

Noah har børneforsikringen Tryg Barn 
Basis, som dækker både ved Ulykke og 
Kritisk sygdom.

Ulykke, Sygdom og Sundhed
• Varigt mén
• Transportudgifter
• Behandlingsudgifter
• Tandskade
• Begravelseshjælp
• Udvidet varigt mén
• Kritisk sygdom
• Sundhed

Sundhed
Ida elsker at lave saltomortaler på 
trampolinen. En dag kommer hun til at 
hoppe ud af trampolinen og forvrider 
sit knæ. Knæet bliver ved med at gøre 
ondt efter noget tid, og lægen henviser 
til en ortopædkirurg. Her er ventetiden 
lang, og Idas forældre bruger børne-
forsikringen til at komme hurtigt til på 
et privathospital.

Ida har børneforsikringen Tryg Barn 
Super, som også giver adgang til 
behandling på privathospital.

Tryg Barn Basis Tryg Barn Super

Ekstra tryghed
Du kan sikre dit barn med ekstra tryghed med følgende til-
valgsdækninger:

Strakserstatning ved knoglebrud o.lign.
Dækker, hvis dit barn fx brækker en arm. Du får udbetalt et 
engangsbeløb umiddelbart efter, at det er bekræftet af lægen, 
at der er tale om et brud. Beløbet fratrækkes ikke, hvis du 
senere får udbetalt erstatning for et varigt mén på grund af 
skaden.

Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde
Med dette tilvalg får du udbetalt en kompensation pr. dag, hvis 
dit barn bliver indlagt i mere end 5 dage i forbindelse med et 
ulykkestilfælde. Du har også mulighed for at få hjælp til ren-
gøringen, når du har travlt med at passe dit barn. Og vi betaler 
udgifter til transport til og fra planlagte behandlinger.

Tyggeskade
Betaler udgiften til tandbehandling, hvis dit barn fx knækker 
en tand, mens barnet spiser, og når årsagen til skaden er en 
fremmed genstand i maden.

Sygdom
Du får udbetalt et engangsbeløb, hvis dit barn bliver ramt af en 
af de alvorlige sygdomme, der er omfattet af forsikringen, fx 
leddegigt eller en hjertesygdom, der kræver operation.
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Ingen klausuler eller forbehold
Du kan købe en børneforsikring hos os, selv om dit barn 
har en sygdom eller et handicap. Vi betaler ikke for tidligere 
skader og sygdomme, men får dit barn det værre på grund af 
et ulykkestilfælde, dækker vi forværringen.

Lidt om prisen
Gratis til alle børn under 1 år
Dit barn får Tryg Barn Minimum det første leveår – helt gratis. 

Dit barn bliver dækket ved ulykkestilfælde med en forsikrings-
sum på 1 mio. kr. og en minimum méngrad på 5 %. De andre 
dækninger, der er med i Tryg Barn Minimum er dit barn natur-
ligvis også omfattet af.

Det eneste du skal gøre, at kontakte os for at få oprettet en 
børneforsikring til dit barn. Der er ingen krav om, at du selv 
skal have ulykkesforsikring eller andre forsikringer hos os. Du 
kan tilmelde dit barn indtil 3 måneder før det bliver født.

Samme pris fra 1 til 18 år
Børn mellem 1 og 18 år tilbydes forsikringen til samme faste 
lave pris.

Det er valg af dækninger, forsikringssum og méngrad, der 
bestemmer prisen. 

Du kan se priserne på børneforsikringen på
www.tryg.dk/partner.

Når dit barn fylder 18 år
Børneforsikring fortsætter automatisk som Ungdomsulykke, 
når dit barn fylder 18 år. Stadig med dig som forsikringstager, 
hvis du og dit barn ønsker det til den tid. Vi giver jer begge 
besked om ændringen.

Udvidet rådgivning
Du kan kontakte os, for at få Udvidet rådgivning, hvis dit barn 
kommer ud for et ulykkestilfælde, hvor det kan forventes, 
at barnets varige følger bliver på 30 % eller derover og/eller 
barnet bliver sygemeldt i minimum 12 uger.

Udvidet rådgivning giver mulighed for adgang til:
• Trygs socialrådgiver, som kan rådgive og vejlede om dit 

barns rettigheder til ydelser fra offentlige myndigheder, og 
hvor du kan hente hjælp.

• Vejledning om ventetid hos andre behandlingssteder end 
der, hvor dit barn er sat på venteliste med henblik på, at dit 
barn kan komme hurtigere til undersøgelse eller i behand-
ling.

• Hjælp til at få overblik over dine øvrige forsikringer, som 
også kan være relevante i forhold til barnets situation.

• Trygs rådgivende læge, hvis du er i tvivl om dit barn får den 
rigtige behandling.

I forbindelse med behandlingen af barnets ulykkessag vur-
derer vi barnets behov for Udvidet rådgivning. Vurderingen 
sker individuelt på baggrund af oplysningerne i journalen om 
barnets helbredstilstand, og i samarbejde med dig og evt. den 
behandlende læge.

Praktiske oplysninger
Tryg Forsikring A/S (Danmark) er tilsluttet Garantifonden for 
skadesforsikringsselskaber. Alle de private Tryg-forsikringer, 
som du tegner gennem Tandlægeforeningen, er omfattet af 
Garantifonden (www.skadesgarantifond.dk). Dette gælder 
også forsikringer, der er tegnet kollektivt, når disse svarer til 
private forsikringer.

Skatteforhold
Ved udbetaling i forbindelse med dødsfald gælder de almin-
delige regler om boafgift. Du skal ikke betale skat eller afgift 
ved udbetaling af erstatning som følge af varigt mén. Præmien 
til en privat ulykkesforsikring kan ikke trækkes fra på din selv-
angivelse. 

Du er altid velkommen til at kontakte TandlægeTryghed
Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er altid 
velkommen til at ringe på 39 46 00 80, hvis du ønsker at tale 
med en personlig rådgiver om forsikring, der passer til netop 
dine ønsker og behov.

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-16

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om børneforsikringen. I tilfælde af 

skade er det forsikringsbetingelserne og forsikringsaftalen (policen), der gælder.

Du kan hente betingelserne på www.tryg.dk/partner.

Tryg Partneraftaler 
Klausdalsbrovej 601  |  2750 Ballerup
70 33 25 25  |  www.tryg.dk/partner
En del af Tryg Forsikring A/S  |  CVR-nr. 24260666




