”Därför
rekommenderar jag
alla gravida att ha en
gravidförsäkring.”
Barnens försäkringsexpert om varför
du ska ha en gravidförsäkring.

Öppna och
läs mer!

Teckna Sveriges populäraste
gravidförsäkring!

Försäkra det
viktigaste du har
Här berättar Alexandra
Gahnström, barnens
försäkringsexpert hos
Trygg-Hansa, om varför du
ska ha en gravidförsäkring.

”Jag träffar ofta barnmorskor
och blivande mammor i mitt
arbete och vet därför vilket
försäkringsskydd som är viktigt.”
Varför ska jag ha en gravidförsäkring?
– Gravidförsäkring är det enda försäkringsskydd som finns för
ditt ofödda barn. Den är en extra trygghet för ditt barn, dig som
mamma och den andra föräldern under graviditeten, förlossningen
och under den första tiden.

Vilken försäkring rekommenderar du?
– Vår gratisförsäkring Gravidförsäkring Gratis är bra, så den bör
alla ha. Men jag rekommenderar vårt tillägg Gravidförsäkring Extra,
eftersom den ger ett mer omfattande skydd under graviditeten
och förlossningen. Teckna gärna försäkringen så snart du fått
veta att du är gravid.

Vad täcker Gravidförsäkring Extra?
– Den kan bland annat ge ersättning om ditt barn får en skada
vid en för tidig födsel eller vid förlossningen. Du kan också få
ersättning om ditt barn exempelvis behöver ligga på sjukhus. Det
är skönt att inte behöva oroa sig för pengar i en sådan situation.
Dessutom kan du som mamma få ersättning om du till exempel
måste göra akut kejsarsnitt eller får havandeskapsförgiftning.

”Med Trygg-Hansas gravidförsäkring
får både du och ditt barn ett bra skydd.”

Visst är det underbart att vänta barn. Med
Trygg-Hansas gravidförsäkring får ditt barn, du själv
och den andra föräldern ett bra skydd under graviditeten, förlossningen och den första tiden därefter
– ett skydd som ni inte kan få med någon annan
försäkring.
Välj mellan Gravidförsäkring Gratis och tillägget
Gravidförsäkring Extra som ger ett mer omfattande
skydd.

Gratis!
Gratis grundskydd
för hela familjen
Vårt grundskydd Gravidförsäkring Gratis ger dig
och den andra föräldern bland annat krishjälp om ert
barn föds med en allvarlig sjukdom och ersättning om
barnet får en bestående skada efter ett olycksfall.

Mer trygghet för dig och ditt barn
Med tillägget Gravidförsäkring Extra får du som
mamma och ditt barn ett mer omfattande skydd.
Läs mer om Gravidförsäkring Extra här bredvid!

		

Gör så här:

• Teckna direkt på trygghansa.se/gravid
• Eller ring 0771- 111 600
Mer information om försäkringen hittar du
på trygghansa.se/gravid.

Så här enkelt
tecknar du din
gravidförsäkring:
• Teckna direkt på trygghansa.se/gravid
• Eller ring 0771- 111 600
Teckna vår gravidförsäkring så är ditt barn,
du själv och den andra föräldern försäkrad
under graviditeten, förlossningen och den
första tiden. Mer information hittar du på
trygghansa.se/gravid.

Tips
Till dig som väntar en bebis!

P02275 1506

Få goda råd, ny kunskap och svar på frågor från
experter – besök tryggabarn.nu.

