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BARN – OCH GRAVIDITETSFÖRSÄKRING

Väntas det tillökning i familjen – ett barn - så funderar kanske de blivande föräldrarna

på att det skulle allt vara bra med någon form av försäkring. Det finns två 

försäkringar som kanske känns särskilt viktiga. En som ger skydd under graviditeten 

för såväl barnet som för den blivande modern. Och senare en försäkring som ger ett 

skydd för det nyfödda barnet. 

Det finns graviditetsförsäkringar och barnförsäkringar. Som vanligt finns det ett stort 

antal försäkringsbolag som erbjuder dessa försäkringar. Att välja ut den försäkring 

som ger det bästa skyddet är inte lätt. Det kan vara en prisfrågan men oftast att läsa 

och kunna förstå de villkor som gäller för en försäkring. Några tips som kan hjälpa dig

att välja rätt får du här.  

• Graviditetsförsäkringar

Flera försäkringsbolag erbjuder gratis en graviditetsförsäkring och en som kostar, det 

tas ut en premieavgift. 

Valet av försäkring måste ske utifrån din egen kravspecifikation som du ska jämföra 

med de villkor som gäller för de olika försäkringarna. Det är alltid viktigt att läsa och 

förstå de villkor som gäller för en försäkring. Tyvärr så verkar det som att många 

presumtiva kunder inte tillräckligt sätter sig in i de villkor som gäller för en försäkring.
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Idag lyssnade jag på radioprogrammet Plånboken som tog upp just frågan om valet av

en graviditetsförsäkring och hur viktigt det är att sätta sig in i de villkor som gäller för

den aktuella försäkringen. Här får du en länk så du kan lyssna på programmet - 

radioprogrammet Plånboken - om graviditetsförsäkring

En bra informationskälla finns hos Konsumenternas Försäkringsbyrå 

(Konsumenternas.se) https://www.konsumenternas.se – här kan du jämföra de 

försäkringar som finns ute på marknaden och de villkor som gäller emellan de olika försäkringarna 

som finns hos de olika försäkringsbolagen. Det går också att ringa och få råd av Konsumenternas.se

när du ska välja en försäkring. 

• Barnförsäkring

En barnförsäkring tycker jag personligen är ett måste men att välja den som bäst 

passar mina krav är inte lätt. Precis som alltid är det särskilt viktigt att noga läsa in de

villkor som gäller för försäkringen och jämföra med andra försäkringar hos de 

försäkringsbolag som erbjuder en barnförsäkring. 

Precis som för graviditetsförsäkringen får du ett bra verktyg hos – Konsumenternas. 

Se  - https://www.konsumenternas.se . Från denna webbportal får du råd och 

information om olika försäkringar och i en tabellform finns det uppräknat de villkor 

som gäller för respektive försäkring. Från tabellen kan du ganska enkelt jämföra de 

olika villkoren och försäkringarna graderas också in efter ett poängsystem som kan 

vara till hjälp när du ska välja försäkring. Du kan också ringa och få gratis rådgivning i

valet av försäkring.

KÄLLA 

Konsumenternas.se  - https://www.konsumenternas.se 

radioprogrammet Plånboken - om graviditetsförsäkring
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