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Detta ingår i den obligatoriska 
försäkringen som följer ert 
medlemskap i Barnens Vänner
Alla barn som adopteras genom Barnens Vänner omfattas 
av en Sjuk- och olycksfallsförsäkring i upp till två år (24 
månader). Olycksfallsförsäkringen gäller i ursprungslandet 
från och med när adoptivföräldrarna får barnet i sin vård 
vilket ger en stor trygghet för nyblivna adoptivföräldrar och 
deras barn. 

Efter barnets ankomst till Sverige gäller försäkringen med 
komplett Sjuk- och olycksfallsomfattning fram till och med 
den sista december året efter det att adoptivföräldrarna 
övertagit vårdnaden om barnet.

Premien för den första perioden ingår i adoptionsavgiften. 
Därefter kan föräldrarna välja att fortsätta med 
försäkringen på frivillig basis, kallad 
fortsättningsförsäkring.

I fortsättningsförsäkringen kan alla familjens barn ingå, 
upp till 25 års ålder, med samma skydd som nedan. 
Premien för fortsättningsförsäkringen är 272 kr per månad 
(3 264 kr/år) oavsett antal barn. Observera att de barn 
som önskas omfattas av försäkringen behöver anmälas till 
oss, vi ber er vänligen återkomma med uppgifter enligt 
anmälan nedan.

Försäkringsgivare till grupplösningen är Protector
Försäkring och försäkringen administreras och förmedlas 
av Söderberg & Partners. 

Om försäkringen

Omfattning* Belopp
Medicinsk/ekonomisk invaliditet 1 200 000 kr
Årlig kostnadsersättning 50 000 kr/år i max 3 år
Skadade kläder & glasögon, vid olycksfall Upp till 0,25 prisbasbelopp
Sjukhusvistelse 180 kr/dag, dock högst 300 dagar
Vanprydande ärr Se villkor PS218
Rehabiliteringshjälpmedel Upp till 2 prisbasbelopp
Dödsfallsersättning 1 prisbasbelopp
Krishjälp – för barn och familj Upp till 10 behandlingar
Läke-och resekostnader, vid olycksfall Nödvändiga och skäliga kostnader

*Detta är en kortfattad information. Läs mer om gruppförsäkringen i villkor PS218

För mer information eller frågor kring försäkringen, kontakta

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm

Telefon: 08- 700 51 70
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Hemsida: soderbergpartners.se/adoptionsforsakring

Vid skada och skadeanmälan, kontakta

Protector Forsakring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Telefon: 08-410 63 700
E-post: skador@protectorforsakring.se
Hemsida: www.protectorforsakring.se

mailto:fredsgatan@soderbergpartners.se
https://www.soderbergpartners.se/adoption
mailto:skador@protectorforsakring.se
http://www.protectorforsakring.se/
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Förälder 1  (för- och efternamn)

Anmälan | Barn- & ungdomsförsäkring 
Barnens Vänner | Fortsättningsförsäkring Frivillig

Förälder 2  (för- och efternamn)

Barnens för- och efternamn Barnens personnummer

PostnummerAdress

Ort Telefon

Mobiltelefon

Vårdnadshavarnas underskrift

Anmälan skickas till: 

Post: Söderberg & Partners, Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se

E-post (ange privat E-postadress)

Önskat startdatum

mailto:fredsgatan@soderbergpartners.se
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