
Olycksfallsförsäkring 60 Plus
Prisblad

Försäkringsbelopp och pris

Försäkringsbelopp Maxersättning vid 
medicinsk invaliditet, kr

Pris/år, kr 

5 prisbasbelopp 241 500 366

10 prisbasbelopp 483 000 502

20 prisbasbelopp 966 000 779

Omfattning

Medicinsk invaliditet Enligt val av försäkringsbelopp ovan

Akutvårdsersättning vid sjukhusvistelse över natt Engångsbelopp 500 kr

Sjukhusvistelse över natt 100 kr/dygn i längst 30 dagar

Läke- och resekostnader Ingår i längst 3 år

Tandskadekostnader Högst 0,5 av ett prisbasbelopp = 24 150 kr i längst 3 år

Skador på kläder och glasögon Högst 0,25 av ett prisbasbelopp = 12 075 kr

Dödsfallsbelopp 0,5 av ett prisbasbelopp = 24 150 kr

Vid medicinsk invaliditetsgrad beräknas ersättningen på det i försäkringen valda försäkringsbeloppet.
Lokala premieavvikelser kan förekomma.

Prisbasbelopp är det belopp som fastställs av regeringen och används 
vid uträkning av till exempel pensioner. Prisbasbeloppet för år 2022 är  
48 300 kronor.
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Medicinsk invaliditet
Du får ersättning från försäkringen om du vid en olycksfallsskada får 
en bestående nedsättning av kroppsfunktionen – så kallad medicinsk 
invaliditet. Ersättningens storlek beror på vilket försäkringsbelopp 
du valt och hur stor funktionsnedsättning du har på grund av din 
olycksfallsskada. När invaliditetsgraden fastställts, betalar vi ut 
försäkringsbeloppet för invaliditet i förhållande till invaliditetsgraden.
Skulle du exempelvis bli blind på ett öga på grund av en olycks-
fallsskada lämnar försäkringen ersättning med 14 procent av 
försäkringsbeloppet. Är ditt försäkringsbelopp på 10 prisbasbelopp 
(483 000 kronor år 2022) får du 67 620 kronor i ersättning för 
medicinsk invaliditet räknat på 2022 års prisbasbelopp.
Du får ersättning för medicinsk invaliditet även om du får ersättning 
från annat håll.

Vem kan teckna?
Du kan försäkra dig från fyllda 60 år och uppåt. Du måste vara bosatt 
och folkbokförd i Sverige.

Försäkringstid
Försäkringen gäller dygnet runt och utan självrisk. Du kan behålla 
försäkringen livet ut.

Ersättning för kläder och glasögon
Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkarbehandling får 
du ersättning för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och 
andra handikappshjälpmedel. Vid värderingen tillämpas en 
värderingstabell. Du får ersättning med upp till 0,25 prisbasbelopp 
(12 075 kronor år 2022).


