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Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 
 

Det här är en olycksfallsförsäkring som kan   
tecknas av dig som fyllt 60 år. Den ger dig ersätt-
ning om du drabbas av enklare, övergående 
olycksfallsskador. Du får också ersättning om du 
vid en olycka drabbas av bestående skada och blir 
invalidiserad. 
 

ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGEN 
Försäkringen kan tecknas från fyllda 60 år och uppåt. Du 
måste vara bosatt i Sverige och omfattas av lagen om allmän 
försäkring. Försäkringen gäller utan självrisk och dygnet 
runt. 

VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN? 
Premien beror på vilket försäkringsbelopp du valt. Försäk-
ringsbeloppet och andra ersättningsmoment i försäkringen är 
knutet till prisbasbeloppet och följer inflationen upp till 15 
procent per år. Premien höjs på motsvarande sätt. På så sätt 
minskar inte värdet av försäkringen. Läs mer om försäk-
ringsbelopp, prisbasbelopp och om premier i bifogade pre-
mieblad. All ersättning som lämnas från försäkringen är be-
friad från inkomstskatt. 

INVALIDITET 
Om du vid en olycka skadas så allvarligt att du blir invalidi-
serad får du ut ersättning beroende på:  

 Vilket försäkringsbelopp du valt.  

 Hur allvarligt invalidiserad du blivit.  

I den här försäkringen bedömer vi medicinsk invaliditet. 
Med medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan har 
orsakat en varaktig nedsättning av kroppsfunktionen.        

Du kan välja mellan tre försäkringsbelopp för medicinsk  
invaliditet, 5, 10 eller 20 prisbasbelopp. 

MEDICINSK INVALIDITET 
Om du råkar ut för medicinsk invaliditet – en bestående 
nedsättning av kroppsfunktionen – lämnas ersättning vid 
olycksfallsskada. När invaliditetsgraden fastställts, betalas 
försäkringsbeloppet för invaliditet ut i förhållande till inva-
liditetsgraden. Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas 
oberoende av om ersättning lämnats från annat håll. 

KOSTNADER 
Försäkringen lämnar ersättning för olika slags kostnader 
som kan uppstå vid olycksfallsskada. Ersättning lämnas för 
läke- och resekostnader, akutvårdsersättning, sjukhusvis-
telse, tandskada vid olycksfallsskada samt kläder och glasö-
gon vid olycksfallsskada. Om ersättning till exempel kan 
lämnas enligt lag, kollektivavtal eller från kommun och 
landsting lämnas inte ersättning för kostnaden. Det finns fler 
undantag vilka framgår av villkoret. 

LÄKE- OCH RESEKOSTNADSERSÄTTNING 
Ersättning lämnas för kostnader avseende läkarbesök, resor 
och medicin i högst tre år från olyckstillfället. 

AKUTVÅRDSERSÄTTNING 
Om olycksfallsskada inträffar som medför akut behov av 
sjukhusvistelse över natt, lämnas akutvårdsersättning med 
500 kronor. Förutsättningen är att du blir inskriven för vård 
på sjukhus. 
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ERSÄTTNING VID SJUKHUSVISTELSE 
Blir du intagen på sjukhus över natt lämnas ersättning med 
100 kronor per dygn som sjukhusvistelsen varar. Ersättning 
lämnas i längst 30 dagar. 

ERSÄTTNING VID TANDSKADOR 
Vi betalar under tre år från olyckstillfället, ersättning för be-
handling som utförs av tandläkare om tandskadan uppstått 
på grund av olycksfallsskada. Ersättning lämnas med högst 
0,5 prisbasbelopp. All behandling ska godkännas av Läns-
försäkringar. 

ERSÄTTNING FÖR KLÄDER OCH GLASÖGON 
Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkar-
behandling lämnas ersättning för förstörda kläder, glasögon, 
hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel. Vid vär-
deringen tillämpas en värderingstabell. Ersättning lämnas 
med högst 0,25 prisbasbelopp. 

ERSÄTTNING VID DÖDSFALL 
 I försäkringen lämnas ersättning med 0,5 prisbasbelopp vid 
dödsfall på grund av olycksfallsskada. Utbetalning sker till 
dödsboet. Om särskilt förmånstagareförordnande önskas ska 
det anmälas till länsförsäkringsbolaget. 

VIKTIGA INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGEN 
Det finns flera viktiga allmänna inskränkningar i försäk-
ringen:  

 Försäkringen gäller inte vid deltagande i boxning eller 
annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande in-
går, tävling eller träning med motorfordon eller, sport-, 
idrottstävling eller organiserad träning som profession-
ell idrottsutövare  

 Det finns också speciella regler vid vistelse utanför  
Sverige, krig, atomkärnprocess och terroristhandling. 

DINA PERSONUPPGIFTER 
De personuppgifter du lämnar till oss eller som vi hämtar på 
annat sätt behandlas enligt Personuppgiftslagen. Vi kan även 
spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation 
med oss. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas 
inom länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till andra 
företag, föreningar, organisationer som vi samarbetar med 
samt myndigheter i de fall skyldighet föreligger enligt lag. 
Personuppgifter används bland annat för att teckna och ad-
ministrera avtal och för att fullgöra rättsliga skyldigheter. 
Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan lämnas ut till 
personer som du har hushållsgemenskap med. 

 

 

 

 

 

 

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om 
vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansö-
kan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart 
be att få rättade. Mer information får du i de fullständiga 
villkoren eller genom att gå in på vår hemsida:  
LFskaraborg.se                 

DIN ÅNGERRÄTT 
Nedanstående gäller endast dig som konsument och som 
tecknar försäkring på distans. Distansavtal är ett avtal som 
träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker 
på distans, exempelvis via telefon eller internet. Om du har 
köpt din försäkring på vårt kontor, via internet eller om vi 
har besökt dig är det inte ett distansavtal. När du tecknar 
försäkring genom ett distansavtal har du enligt Distans- och 
hemförsäljningslagen, rätt att ångra dig inom 14 dagar från 
det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du 
meddela detta till oss. Du kan ångra dig muntligen eller 
skriftligen. Om du väljer att utöva din ångerrätt har vi rätt att 
kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit 
gällande, dock lägst 200 kronor. Du saknar ångerrätt om di-
stansavtalet avser en försäkring som ska gälla en månad el-
ler mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller 
om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser 
enligt distansavtalet.  

Mer information om Individuell Olycksfallsförsäkring 60 
PLUS hittar du i villkor 60 PLUS:3. Kontakta oss om du vill 
ta del av det fullständiga försäkringsvillkoret. 

 

Försäkringsbelopp  Årspremie 

5 prisbasbelopp 221 500 kr 365 kr 

10 prisbasbelopp 443 000 kr 500 kr 

20 prisbasbelopp 886 000 kr 771 kr 
 

Priser 2016-01-01 
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