
Individuell
Olycksfallsförsäkring
Gäller från 2022-01 -01 , villkor O21

*Premieexempel gäller för just dessa åldrar.
**Person som fyllt 46 år får teckna högst 30 pbb i försäkringsbelopp.

Medicinsk invaliditet
Vid medicinsk invaliditetsgrad understigande 20 procent beräknas 
ersättningen på det i försäkringen valda grundbeloppet. Vid medicinsk 
invaliditetsgrad från 20 procent och däröver lämnas en tilläggs-
ersättning. I försäkringsvillkoret finns en tabell där du kan se hur stort 
tillägget är. Maximal ersättning är 300 % av försäkringsbeloppet.

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. 

Omfattning

Medicinsk invaliditet                 Enligt valt försäkringsbelopp ovan och tabell i villkoret

Ekonomisk invaliditet          Enligt valt försäkringsbelopp ovan

Tandskadekostnad vid olycksfallsskada Nödvändiga kostnader

Olycksfallshjälpen 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 800 kr 

Engångsbelopp för personliga tillhörigheter 1 500 kr 

Ärrersättning Enligt tabell

Krisförsäkring Samtalsterapi för 10 tillfällen, högst 11 900 kr

Dödsfallsersättning 1 prisbasbelopp = 48 300 kr

LFkronoberg.se

Försäkringsbelopp och pris*

Prisbasbelopp  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 599 655 696 723

30 prisbasbelopp 1 266 1 387 1 477 1 537

50 prisbasbelopp** 1 933 2 119 2 258 2 350

Försäkringsbelopp i 
kronor

  483 000

1 449 000

2 415 000

Ekonomisk invaliditet
Vid minst 50 % bestående arbetsoförmåga betalas så stor del av 
försäkringsbeloppet som motsvarar den ekonomiska invaliditetsgraden.

Vem kan teckna - och vilken försäkringstid gäller?
Försäkringen kan tecknas för dig som är folkbokförd och bosatt i 
Sverige, och inte har fyllt 60 år. Försäkringen slutar gälla vid 
förfallodagen efter att du har fyllt 65 år.


