
Vad ingår i försäkringen?
Försäkringsbelopp:
Valbara försäkringsbelopp 10,  30 eller 50 prisbas
belopp.

Vad ingår i försäkringen?
 3 Medicinsk invaliditet
 3 Ekonomisk invaliditet
 3 Ärr
 3 Olycksfallshjälpen
 3 Akutvårdsersättning
 3 Sjukhusvistelse
 3 Engångsbelopp vid vård
 3 Engångsbelopp för personliga tillhörigheter
 3 Ersättning för tandskadekostnader
 3 Krisförsäkring
 3 Dödsfall

Vad ingår inte i försäkringen?
Här beskriver vi några exempel på vad som inte 
omfattas av din försäkring, se de fullständiga 
villkoret för mer information. 
Försäkringen gäller inte för

 2 Skador som fanns innan försäkringen började 
gälla.

 2 Kroppsskada som inte uppkommit genom en 
ofrivillig, plötslig och yttre händelse exempelvis 
förslitnings eller åldersförändringar och skada 
som uppkommit genom användning av medicin
ska preparat eller genom ingrepp, behandling  
eller undersökning som inte orsakats av olycks
fallsskada.

 2 Skada som uppkommit vid boxning, kampsport, 
vid bankörning, tävling eller träning med motor
fordon eller om du som professionell idrotts
utövare skadar dig och har fyllt 16 år.

Försäkringen lämnar inte ersättning för 
 2 Tillfällig inkomstförlust.
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Försäkring  
Olycksfallsförsäkring 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Individuell olycksfallsförsäkring  en personförsäkring som kan ge ersättning för olycksfallsskada som drabbar den försäkrade.

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar   Produkt: Individuell olycksfallsförsäkring 
Försäkringsgivare till din försäkring är ett av de 23 ömsesidiga länsförsäkringsbolagen registrerade i Sverige.  
Av din offert eller försäkringsbrev framgår namn och organisationsnummer till det länsförsäkringsbolag som  
är din försäkringsgivare. Se för och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett 
information.

Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här ser du de viktigaste. I vissa ersättningsmoment finns det belopps och  
tidsbegränsningar. I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt vad som gäller.
 1 Ekonomisk invaliditet som fastställts efter fyllda 60 år ersätts inte även om olycksfallsskadan inträffat tidigare.
 1 Ärr som inte krävt behandling av en legitimerad och opartisk läkare eller sjuksköterska.
 1 Engångsbelopp vid personliga tillhörigheter där olycksfallsskadan inte krävt läkarbehandling.
 1 Engångsbelopp vid vård där olycksfallsskadan inte krävt vård hos läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.
 1 Olycksfallshjälpen lämnas för den som fyllt 16 år om sjukskrivningen överstiger 30 dagar.
 1 Akutvårdsersättning lämnas vid inskrivning över natten på sjukhus.
 1 Vid vistelse utanför Norden.
 1 Skada som uppkommit vid krig, vissa terroristhandlingar och atomkärnprocesser.
 1 Ersättningen kan sättas ned eller utebli om skada beror på att den försäkrade varit grovt vårdslös.



När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte kommit överens om annan tid och gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. 

Din försäkring förnyas normalt om den inte har sagts upp innan försäkringstidens slut.

Var gäller försäkringen?
 3 Försäkringen gäller i Norden. Vad som gäller vid vistelse utanför Norden, se försäkringsvillkoret.

När och hur ska jag betala?
Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig. Du väljer om du vill betala försäkringen  
med faktura eller autogiro. Du kan betala helårs eller halvårsvis. Om du betalar via autogiro kan du också välja att betala  
per månad.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydande för försäkringen samt betala premien.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att höra av dig till oss. 


