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Ekonomiskt skydd 
om du skadas eller 
invalidiseras
Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och 
bilen borde det vara självklart att försäkra sig själv. Med vår 
 individuella olycksfallsförsäkring får du ersättning om du vid  
en olycka drabbas av övergående eller bestående skador som 
ger invaliditet.

Detta är endast en översiktlig information 
som du har laglig rätt att få innan du köper 
försäkringen. Det fullständiga villkoret hittar 
du på webbplats lansforsakringar.se

Vår individuella olycksfallsförsäkring ger dig
• invaliditetskapital vid olycksfall
• ersättning för vanprydande ärr
• ersättning för sveda och värk
• ersättning för olika typer av kostnader
• ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall.

Försäkringen kan tecknas för person som 
är bosatt i Sverige och som inte fyllt 60 år. 
Den slutar gälla vid 65 års ålder. Försäkringen 
gäller utan självrisk och dygnet runt. Vid 
 vistelse utanför Sverige finns vissa begräns
ningar i försäkringsskyddet.

Invaliditetskapital vid olycksfallsskada
Invaliditetskapital är det försäkringsbelopp 
som i form av en engångssumma betalas ut 
från försäkringen. Storleken av invaliditets
kapitalet väljer du själv när du ansöker om 
försäkringen. Ju högre belopp du väljer desto 

större ekonomisk trygghet får du.
Om du vid en olycka skadas så allvarligt 

att du blir invalidiserad får du ersättning be
roende på följande:
• vilket försäkringsbelopp du valt
• hur gammal du är när skadan inträffat
• hur allvarligt invalidiserad du blivit
• vilken arbetsförmåga du har efter skadan.

I den här försäkringen bedömer vi både medi
cinsk invaliditet och förvärvsmässig invaliditet.

Medicinsk invaliditet
Om du råkar ut för medicinsk invaliditet – en 
bestående nedsättning av kroppsfunktionen 
– kan du få ersättning vid en olycksfallsskada. 
När invaliditetsgraden fastställts, betalas för
säkringsbeloppet för invaliditet ut i förhållan
de till invaliditetsgraden.

Bedöms den medicinska invaliditetsgra
den till mindre än 50 procent beräknas er
sättningen på försäkringsbeloppet. Bedöms 
den medicinska invaliditetsgraden till minst 
50 procent beräknas ersättningen på det 
dubbla försäkringsbeloppet.

Ersättning för medicinsk och förvärvs
mässig invaliditet lämnas oberoende av om 
ersättning lämnats från annat håll.
Försäkringsbeloppet vid medicinsk 

invalidi   tet minskas med 5 procent när den för
säkrade fyller 56 år och därefter varje år med 
ytter ligare 5 procent. Försäkringsbeloppet 
minskas inte med mer än 50 procent.

Förvärvsmässig invaliditet
Om en olycksfallsskada medför en beståen
de nedsättning av arbets förmågan till minst  
50 procent, kallas detta förvärvsmässig 

Vår individuella  
olycksfallsförsäkring ger 
• ersättning vid minst 50 procent 

arbetsoförmåga – förvärvsmässig 
invaliditet

• ersättning vid bestående 
nedsättning av kroppsfunktionen  
– medicinsk invaliditet.

De viktigaste delarna

Viktigt att veta 
För att du som försäkringstagare 
ska få bra och tydlig information om 
innehållet i och omfattningen av din 
försäkring, har vi markerat med en 
pil framför text som innehåller extra 
viktig information för dig. 

 invaliditet. Hela försäkringsbeloppet betalas  
ut tidigast när du fyller 19 år.

Är hela arbetsförmågan förlorad betalar 
vi ut det dubbla försäkringsbeloppet. Ersätt
ningsbeloppets storlek beror dels på de an
tal  prisbasbelopp du valde när du ansökte 
om försäkringen, dels på aktuellt prisbas
belopp det år utbetalningen sker.
 Försäkringsbeloppet vid förvärvs

mässig invaliditet minskas med 5 procent 
när den försäkrade fyller 56 år och därefter 
varje år med ytterligare 5 procent. Förvärvs
mässig invaliditet som inträffar efter fyllda 
60 år  ersätts inte. Detta oavsett när olycks
fallet inträffar.

Vanprydande ärr
Ersättningens storlek beräknas enligt en 
 särskild tabell och är oberoende av valt 
försäkrings belopp. För att få ersättning ska 
skadan ha krävt läkar behandling.

Sveda och värk
Den som har fyllt 18 år kan få ersättning 
för sveda och värk vid olycksfallsskada. Du 
får ersättning enligt en av Länsförsäkringar 
fastställd tabell om den akuta sjukdomstiden 
för skadan överstiger 30 dagar. Du kan inte få 
ersättning för sveda och värk om du till exempel 
får ersättning från trafikförsäkringen. Det 
finns fler undantag som du kan läsa om i 
 försäkringsvillkoret.

Läke- och resekostnadsersättning  
vid olycksfallsskada
Du kan få ersättning för kostnader för läkar
besök, resor och medicin i högst fem år från 
olyckstillfället. Läs mer i rutan om Kostnader.



Akutvårdsersättning
Om en olycka inträffar som medför att du blir 
akut inskriven för sjukhusvistelse över natten, 
får du akutvårdsersättning med 500 kronor. 

Ersättning vid sjukhusvistelse
Blir du inskriven på sjukhus över natt får du 
ersättning med 200 kronor per dygn.

Du får ersättning i längst 365 dagar.

Ersättning vid tandskador
I upp till fem år från olyckstillfället betalar  
vi ersättning för tandläkarbehandling om 
tandskadan orsakats av en olycksfallsskada. 
Om slutbehandlingen måste uppskjutas på 
grund av den skadades ålder, gör vi undantag 
från femårsregeln och ersätter då även senare 
behandling. All behandling ska godkännas av 
oss. Läs mer i rutan om Kostnader.

Ersättning för kläder och glasögon
Vid ett olycksfall som krävt läkar eller 
 tandläkarbehandling kan du få ersättning  
för kostnader för förstörda kläder, glasögon, 

hjälm, hörapparat och andra handikapphjälp
medel. Du får ersättning med upp till 0,25 
prisbasbelopp beräknat efter en värderings
tabell. Läs mer i rutan om Kostnader.

Ersättning vid dödsfall
Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada 
 utbetalas ett prisbasbelopp till dödsboet.

Om särskilt förmånstagarförordnande 
 önskas ska det anmälas till oss.

Priset på vår individuella olycksfallsförsäkring
Priset beror på vilket försäkringsbelopp du 
valt. Försäkringsbeloppet och andra ersätt
ningsmoment är knutet till prisbasbeloppet 
och förändras i takt med prisbasbeloppets 
förändring. Priset höjs på motsvarande sätt. 
På så sätt minskar inte värdet av försäkring
en. Läs mer om försäkringsbelopp, prisbas
belopp och om priser i bifogade prisblad.

Alla ersättningar från försäkringen är 
 befriade från inkomstskatt.

Hälsoprövning
När du ansöker om försäkringen gör vi en 
prövning av din hälsa. 

Upplysningar om hälsotillståndet ska fyl
las i på ansökningsblanketten med hälsode
klaration. En medicinsk riskbedömning ut
förs av oss. Kanske behöver vi ytterligare 
information från exempelvis din läkare eller 
annan vård givare. Om så är fallet kontaktar 
vi dig och ber dig fylla i en separat fullmakt 
som vi översänder. Vår bedömning leder an
tingen till att försäkringen beviljas normalt, 
med  undantag för specifik sjukdom/skada 
(klausul) med ett höjt pris eller att ingen för
säkring kan beviljas.

Tänk på att ofullständiga uppgifter kan leda 
till att försäkringen senare inte är giltig.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 självständiga 
länsförsäkrings bolag som erbjuder kunderna 
en helhet av bank och försäkringstjänster. 
 Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur 
och grödaförsäkring och genom Länsförsäk
ringar Fastighetsförmedling helhetslösningar 
för en trygg bostadsaffär. Av ditt försäkrings
brev framgår vilket länsförsäkringsbolag som 
är din försäkringsgivare.  

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Omfattning, avtalstid och priser 
Detta är endast en översiktlig information.  
De fullständiga villkoren finns på vår webb
plats. Du kan också ringa så skickar vi dem 
till dig. Omfattning, avtalstid och pris fram
går av ditt avtal. Svensk lag tillämpas på av
talen och tvister mellan parterna kan prövas 
av allmän domstol. All kommunikation sker 
på svenska. 

Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på inter
net, telefon eller utanför våra kontor, så kallat 
distansköp, har du möjlighet att ångra köpet 
inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. 
Har du hunnit betala får du pengarna tillbaka 
med avdrag för den tid som du haft tjänsten.

Närmare bestämmelser om ångerrätt 
finns i lagen om distansavtal och avtal utan
för affärslokaler.

Kostnader

Försäkringen ersätter olika slags 
kostnader som kan uppstå vid en 
olycksfallsskada. Om ersättning för 
kostnaden exempelvis kan lämnas 
enligt lag, ersätter inte försäkringen 
samma kostnad. Det finns fler 
 undantag, vilka framgår av villkoret.

Maria 38 år får bestående skador i höft 
och knäled efter ett fall från en stege
Maria kommer akut till sjukhuset och blir 
inskriven över natten och får stanna i  
20 dagar. Den medicinska invaliditeten 
 bedöms till totalt 20 procent. Efter olyck
an kan Maria arbeta heltid som tidigare.
Maria har en individuell olycksfalls
försäkring hos Länsförsäkringar med ett 
försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp och 
från försäkringen lämnas ersättning för
• läkarvård, resor samt förstörda kläder – 

2 500 kronor 

• akutvårdsersättning – 500 kronor 
• sjukhusvistelse – 4 000 kronor 
• sveda och värk – 6 000 kronor
• medicinsk invaliditet – 268 800 kronor, 

20 procent av 30 prisbasbelopp
• vanprydande ärr – 8 000 kronor.
Totalt 289 800 kronor.

I det fall Maria skulle få en arbets oförmåga 
till minst hälften kan kompletterande 
 er sättning lämnas för förvärvsmässig inva
liditet. Beloppen är beräknade på prisbas
beloppet 2017 som är 44 800 kronor.

Exempel



Dina personuppgifter 
De personuppgifter som Länsförsäkringar 
hämtar in om dig behandlas i enlighet med 
 bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). 
Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna 
 administrera försäkringen, ge en helhetsbild  
av ditt engagemang inom länsförsäkrings
gruppen, teckna och fullgöra avtal, framställa 
rättsliga anspråk och ge en god service.  
De kan också användas för marknadsföring, 
 statistik, marknads och kundanalyser och  
för de andra ändamål som framgår av försäk
ringsvillkoren. Telefonsamtal med dig kan 
spelas in för att  dokumentera de uppgifter 
du lämnar. I första hand använder vi uppgif
terna inom länsförsäkringsgruppen, men vi 
kan lämna ut dem till andra företag, förening
ar och organisationer som länsförsäkrings
gruppen samarbetar med, inom och utom  
EU och EESområdet, samt till myndig heter 
om vi är skyldiga till det enligt lag. Du har rätt 
att få information om de personuppgifter vi 
behandlar om dig. Hör av dig om något är  
fel aktigt så rättar vi det. Vill du inte att vi 
 använder dina personuppgifter för direkt
marknadsföring kan du anmäla det till oss. 
Fullständig information om vår behandling  
av dina personuppgifter finns i försäkrings
villkoren som du kan hitta på vår webbplats 
lansforsakringar.se. Du kan även beställa 
dem från oss. Personuppgiftsansvarig är  
det bolag som står som försäkringsgivare  
på ditt försäkringsbrev.

Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader  
för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter 
använder sig bolaget också av ett för försäkrings
branschen gemensamt skadeanmälningsregister 
(GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om 
skadan samt uppgift om vem som begärt ersätt
ning och används endast i  samband med skade
reglering. Det innebär att  bolaget får reda på om 
du tidigare anmält  någon skada hos annat försäk
ringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är:  
GSR AB 
Box 24171 
104 51 Stockholm

Om vi inte kommer överens 
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hante
ringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda 
att ompröva det. Kontakta i första hand den 
person du haft kontakt med eller vår klago
målsansvariga/kundombudsman. 

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig 
till Personförsäkringsnämnden med medicin
ska tvistefrågor, www.forsakringsnamnder.se,  
08522 787 20. Gäller tvisten andra frågor kan 
du vända dig till Allmänna reklamationsnämn
den, www.arn.se, 08508 860 00. Prövningen 
är kostnadsfri för dig. 

Du kan även vända dig till domstol för att få  
ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader  
kan oftast ersättas om du har en rättsskydds
försäkring. Du betalar då enbart självrisken. 

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i 
försäkrings frågor kan du också vända dig till  
Konsumenternas försäkringsbyrå,  
www.konsumenternas.se, 0200–22 58 00. 

Även den kommunala konsumentväg
ledaren kan ge råd och  information.

Det finns flera viktiga allmänna 
 begränsningar i försäkringen
•  Efter fyllda 16 år gäller inte 

försäkringen vid deltagande i boxning 
eller annan kampsport där slag/
sparkar eller motsvarande ingår, 
tävling eller träning med motorfordon 
eller, sport, idrottstävling eller 
organiserad träning som professionell 
idrottsutövare.

•  Det finns speciella begränsningar 
vid vistelse utanför Sverige, 
vid krig, atomkärnprocess och 
terroristhandling.

Mer information hittar du i Villkor  
för Individuell Olycksfallsförsäkring,  
O 610:11 på vår webbplats eller 
 kontakta oss så skickar vi dem till dig.

Viktiga begränsningar  
i försäkringen

lansforsakringar.se

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021190100 | Länsförsäkringar Blekinge 0454302300 | Dalarnas Försäkringsbolag 02393000 | Länsförsäkringar Gotland 049828 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 02614 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 04419 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 03163 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
03515 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 06319 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 03619 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 02066 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
047072 00 00 | LF Norrbotten 092024 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 050077 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 015548 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 01868 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 09010 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 061136 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 052127 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 01329 00 00 
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