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BØRNEDÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME
1.

Indledning og generelle oplysninger

1.1
1.1.1

Forsikringsaftalen
Forsikringsbetingelserne gælder for børnedækning i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II,
herefter kaldet Alka.

1.1.2

Børnedækningen er en gruppeforsikring, og de nærmere regler er angivet i gruppeaftalen.

1.1.3

, der ikke er
givet regler for i gruppeaftalen eller i nærværende forsikringsbetingelser.

1.1.4

2.

Nærværende forsikringsbetingelser kan være fraveget i gruppeaftalen mellem forsikringstageren og Alka.

Udbetaling

2.1
2.1.1

Ved visse kritiske sygdomme
Retten til udbetaling af børnedækning indtræder, når gruppemedlemmets barn mellem 6
måneder og 18 år, i forsikringstiden, får stillet en af de i punkt 3 anførte diagnoser, se dog
punkt 7.

2.1.2

Som børn betragtes gruppemedlemmets:
• Biologiske børn
• Adoptivbørn
• Stedbørn, registreret i folkeregistret med samme adresse som gruppemedlemmet.
Stedbørn defineres her som børn, der ikke er gruppemedlemmets biologiske børn, men
børn som nuværende eller tidligere ægtefælle var biologisk eller adoptiv forældre til ved
ægteskabets indgåelse.
Undtaget fra dækning er biologiske børn, som er bortadopteret.

2.1.3

Udbetalingen omfatter den forsikringssum, der var gældende den dag, hvor sygdommen blev
diagnosticeret.

2.2
2.2.1

Dokumentation
Inden udbetaling kan finde sted må der forevises den dokumentation, som Alka finder nødvendig.

2.3
2.3.1

Udbetaling
Udbetaling af summen sker til gruppemedlemmet.

2.3.2

Hvis gruppemedlemmet dør, efter Alka har modtaget en skadeanmeldelse, og inden forsikringssummen er udbetalt, udbetales summen til barnets værge.

3.
3.1
3.1.1

Karensperiode
Hvordan virker karensperioden?
Hvis der i gruppelivsaftalen er aftalt en karensperiode ved udbetaling, er det en betingelse, at
gruppemedlemmets barn er i live ved karensperiodens udløb. Karensperioden regnes fra diagnosetidspunktet.
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4.
4.1

Dækningsberettigede diagnoser/sygdomsdefinitioner
Børnedækningen omfatter følgende diagnoser og sygdomsdefinitioner:
A. Meningitis (Hjernehindebetændelse)
Betændelse af hjernens hinder og rygmarv forårsaget af bakterier, uanset smittemåde.
Undtaget fra dækningen er:
• Lymfocytær meningitis eller viral meningitis, dvs. reaktiv påvirkning af hjernehinderne i forbindelse med visse børnesygdomme, så som fåresyge (parotitis), mæslinger eller røde
hunde.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk sygehusafdeling
og verificeret ved mikrobiologisk undersøgelse af spinalvæsken (dyrkning) samt CTscanning.
B. Kræft
En ondartet (malign) svulst (tumor er mikroskopisk karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser)). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi stadium III og IV (high risk/stadie B og
C), lymfomer (lymfeknudekræf
-IV).
Undtaget fra dækningen er:
•

mærkekræft).

• alle svulster, der ved den mikroskopiske (histologiske) undersøgelse beskrives som præmaligne (forstadier til kræft), såsom celleforandring i livmoderhalsen (Cervical Intraepitheium I af Hodg• svulster opstået som følge af infektion med humant immundefektvirus: dvs. HIV-positivitet
med eller uden AIDS i udbrud og/eller AIDS Related Complex (ARC).
Krav: Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet
svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi).
C. Nyresvigt
Nyresvigt i sidste fase, der viser sig på den måde, at begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt
holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritoneal- eller hæmodialyse iværksættes eller nyretransplantation.
D. HIV-infektion som følge af blodtransfusion
Infektion med HIV-1 som følge af barnet har modtaget blodtransfusion efter gruppemedlemmet er indtrådt i ordningen.
Krav: Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen.
E. AIDS
En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med AIDS-virus.
Krav: Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og
være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling.
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F. Blindhed
Totalt permanent og irreversibelt tab af synsevnen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder.
Krav: Diagnosen skal være stillet af øjenspeciallæge eller øjenafdeling og efter barnet er fyldt
to år.
G. Døvhed
Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører.
Krav: Diagnosen skal være stillet af læge eller afdeling med speciale i øre/næse/hals og efter
barnet er fyldt to år.

5.
5.1
5.1.1

6.
6.1
6.1.1

7.
7.1
7.1.1

Speciallæger
Krav til speciallæger
Det er et krav, at de i punkt 4 anførte diagnoser, undersøgelser m.m., er foretaget af speciallæger og afdelinger, som er anerkendt af den danske Sundhedsstyrelse.

Anmeldelse af børnedækning
Anmeldelsesblanket
Gruppemedlemmet kan rekvirere blanketter til anmeldelse af børnedækning hos forsikringstageren eller hos Alka. Anmeldelsen indsendes til Alka i udfyldt og underskrevet stand.

Undtagen risiko
Diagnosetidspunkt
For sygdomme, som er omfattet af børnedækningen jf. punkt 4, gælder:
• hvis diagnosetidspunktet ligger før forsikringstidens begyndelse, dækker forsikringen ikke
de pågældende diagnoser.
• Sygdomme, som der stilles diagnose for i forsikringstiden, men inden barnet er fyldt 6 måneder, dækkes ikke af forsikringen.

7.2
7.2.1

8.

Diagnoser, der ikke er dækket
Er gruppemedlemmets barn konstateret HIV-positiv inden forsikringstidens begyndelse, er
barnet ikke dækket af punkt 4, afsnit D og E, der omhandler HIV og AIDS.

Bortfald af dækning

8.1
8.1.1

Ved sygdom
Forsikringssummen ved børnedækning efter punkt 2 kan kun udbetales én gang for hvert af
gruppemedlemmets børn.

8.2
8.2.1

Ved død
Retten til udbetaling af forsikringssummen ved børnedækning bortfalder ved barnets død,
medmindre Alka forinden har modtaget en skadeanmeldelse og betingelserne for udbetaling i
øvrigt er opfyldt.
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9.

Forældelse

9.1
9.1.1

Udtræden eller ophør af gruppeaftale
Anmodning om udbetaling af summen ved børnedækning skal skriftligt være fremsat over for
Alka inden 6 måneder efter ophør af gruppeaftalen.
Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling.

9.2
9.2.1

Regler for forældelse
Forsikringsaftalelovens regler om forældelse gælder i øvrigt for forsikringen.

10. Bonus
10.1
10.1.1

Bonusfordeling
Gruppelivsforsikringen deltager i Alkas bonusfordeling efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Side 6 af 6

