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Olycksfallsförsäkring 60 Plus - Ett bra alternativ för dig som är lite äldre 

 Försäkringen kan tecknas om du fyllt 60 år och du kan behålla den livet ut. 

 Ingen hälsodeklaration krävs 

 Försäkringen gäller utan självrisk 

Försäkringsbelopp 
Maxersättning vid  

medicinsk invaliditet, kr 
Årspremie, kr 

   5 prisbasbelopp = 221 500 541 

 10 prisbasbelopp = 443 000 662 

 20 prisbasbelopp = 886 000 914 

 

Försäkringens omfattning 

Försäkringen är värdesäkrad genom att de flesta ersättningsbeloppen är knutna till prisbasbeloppet*.  

Invaliditet, kapitalbelopp 5 prisbasbelopp, 10 prisbasbelopp eller 20 prisbasbelopp 

Akutvårdsersättning vid sjukhusvistelse över natt i Sverige Engångsbelopp 500 kronor 

Ersättning vid sjukhusvistelse vid olycksfall 100 kronor/dag i längst 30 dagar 

Läke- och resekostnadsersättning vid olycksfall Ingår i längst 3 år 

Tandskador vid olycksfall Högst 0,5 prisbasbelopp i längst 3 år 

Skador på kläder och glasögon Högst 0,25 prisbasbelopp 

Dödsfallsersättning vid olycksfall, 
utbetalas till dödsboet 

0,5 prisbasbelopp 

*Prisbasbeloppet är det belopp som fastställs av regeringen och används vid uträkning av till exempel pensioner. 

Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kronor. 

 
Information till försäkringstagaren, den försäkrade och premiebetalaren 
Länsförsäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om försäkringstagare, försäkrade, medförsäkrade, premiebetalare, förmånstagare och panthavare. Uppgifterna används för 
att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet, framställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring, statistik samt i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet. 
Uppgifterna är främst avsedda att användas inom länsförsäkringsgruppen, men kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar eller organisationer som länsförsäkringar 
samarbetar med. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade, men för vissa försäkringar även från arbetsgivare eller annan. Länsförsäkringar kan även komma att spela 
in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med oss. Personuppgiftsansvarig är din försäkringsgivare. Som fysisk person kan du genom skriftlig ansökan, en gång 
om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter som rör dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter som rör dig. Länsförsäkringar kan komma att 
arkivera ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om ansökan bifalls eller inte.  
 

Vänliga hälsningar 

Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohuslän 
 

Håkan Lindström 

Telefon 031-632328, telefax 031-638165 

E-post: hakan.lindstrom@lansforsakringar.se 

 

SVARSKORT - klipp ut och skicka till oss. 
Ja, jag vill teckna olycksfallsförsäkring 60 PLUS  
med ___ prisbasbelopp för: 
 
 _____________________________   ____________  -  _________  

Namn Personnummer, tio siffror 

 _____________________________   ____________  -  _________  

Namn Personnummer, tio siffror 

Underskrift  _________________________________  

Adress  _________________________________  

Postadress  _________________________________  

Telefon dagtid: _______   ______________ kvällstid:  

  
Frankeras 

ej 
Vi betalar 

portot 

  

Länsförsäkringar  

Göteborg och Bohuslän 
HAL-18888 -       

Svarspost 

Kundnummer 410 217 600 

451 20  UDDEVALLA 


