
LFkronoberg.se

Olycksfalls- och sjukförsäkring
Gäller från 2022-01 -01, villkor OSV 21

Försäkringsbelopp och pris*

Prisbasbelopp Försäkringsbelopp i 
kronor

Premiebelopp kr
vid 20 års ålder

Premiebelopp kr
vid 30 års ålder

Premiebelopp kr
vid 40 års ålder

Premiebelopp kr
vid 50 års ålder

10 prisbasbelopp 483 000 1 504 1 553 1 898 2 851

30 prisbasbelopp 1 449 000 2 827 2 928 3 642 5 614

50 prisbasbelopp 2 415 000 4 397 4 560 5 713 8 893

Ekonomisk invaliditet
Vid minst 50 % bestående arbetsoförmåga betalas så stor del av  
försäkringsbeloppet som motsvarar den ekonomiska invaliditets-
graden. Arbetsoförmåga fastställd efter 60 år ersätts inte.

Vem kan teckna - och vilken försäkringstid gäller?
Försäkringen kan tecknas för dig som är folkbokförd och bosatt i 
Sverige, och som är mellan 18 och 59 år gammal. Försäkringen 
slutar gälla vid förfallodagen efter att du har fyllt 65 år.

Tandskadekostnad vid olycksfallsskada Nödvändiga kostnader

Olycksfalls- och Sjukhjälpen 3 000 kr vid minst 30 dagars sjukskrivning, 
4 500 kr vid förlängning minst 30 dagar

Akutvårdsersättning 600 kr (engångsbelopp)

Sjukhusvistelse 400 kr/dag

Engångsbelopp vid vård vid olycksfallsskada

Engångsbelopp för personliga tillhörigheter

Ärrersättning vid olycksfallsskada

Diagnosersättning

Krisförsäkring

Dödsfallsersättning

800 kr 

1 500 kr 

Enligt tabell

5 % av försäkringsbeloppet

Samtalsterapi för 10 tillfällen, högst 11 900 kr 

1 prisbasbelopp = 48 300 kr

*Premieexempel för just dessa åldrar.

Medicinsk invaliditet
Vid medicinsk invaliditetsgrad understigande 20 procent beräknas 

 ted  åp negninttäsre i försäkringen valda grundbeloppet. Vid medicinsk 
invaliditetsgrad ne sanmäl  revöräd hco tnecorp 02 nårf  tilläggsersättning. 
I försäkringsvillkoret finns en tabell där du kan se hur stort tillägget är. 
Maximal ersättning är 300 % av försäkringsbeloppet vid olycksfallsskada 
och 200 % vid sjukdom.

Omfattning

Prisbasbelopp är det belopp som fastställs av regeringen och används vid 
uträkning av till exempel pensioner. Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 
kronor. De fullständiga villkoren finns på vår hemsida.


