Sørg for ro i
økonomien,
hvis dit barn
bliver sygt
eller dør

Børnepakken
Børnepakke

For de feste børn er
livet fuld af leg og læring.
Men hvad sker der, hvis
dit barn pludselig bliver
ramt af alvorlig sygdom?
Du ønsker naturligvis, at dine
børn får en tryg opvækst og et
godt liv som voksne. Desværre går det ikke sådan for alle.
Også børn kan blive alvorligt
syge, og i værste fald kan
deres liv slutte alt for tidligt.
Skulle din familie pludselig stå
i den frygtelige situation, har I
brug for ro – også økonomisk.
En Børnepakke er et økonomisk
sikkerhedsnet på kort og på
længere sigt for dig og dit barn.

BØRNEPAKKEN KOSTER I ALT
432,00 KR. OM ÅRET FOR
DE TRE FORSIKRINGER

ÉNGANGSUDBETALING

LIVSFORSIKRING

53.000,00 kr

KRITISK SYGDOM

106.000,00 kr

VARIGT MÉN EFTER SYGDOM

1.060.000,00 kr

Beløbene gælder i 2019. Udbetalingerne er skattefrie
engangsudbetalinger.

Produktet kort fortalt
En Børnepakke er tre forsikringer samlet i én pakke.
Barnets værge vil få en udbetaling, hvis barnet bliver ramt af kritisk sygdom, dør eller får varige mén
fra en sygdom.
Alle forsikringerne gælder, indtil barnet er fyldt
18 år dog gælder der særlige regler i barnets første
leveår, og i de første 3 måneder efter du har købt
forsikringen.

Sådan vælger du tryghed
Det er nemt og enkelt, og hverken du eller dit
barn skal svare på spørgsmål om jeres helbred. Du
skal blot udfylde en anmodning – resten klarer vi i
pengeinstituttet.
Du kan købe forsikringen, hvis dit barn er under 18
år, og du er kunde i pengeinstituttet. Desuden skal
du have andre forsikringer i pengeinstituttet (spørg
din rådgiver hvilke).
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at spørge din rådgiver.
På gensyn!
Forsikringsbetingelserne beskriver, hvornår og hvordan du og dit
barn er dækket.
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