
Vad ingår i försäkringen?
Försäkringsbelopp:
Försäkringsbeloppen framgår av ditt försäkrings-
brev eller din offert.

Vad ingår i försäkringen?
Vid olycksfallskada:

 3 Medicinsk invaliditet.
 3 Förvärvsmässig invaliditet.
 3 Ärr.
 3 Sveda och värk.
 3 Läke- och resekostnader.
 3 Sjukhusvistelse.
 3 Tandskador.
 3 Skadade kläder och glasögon.
 3 Akutkostnadshjälp.
 3 Dödsfall.

Vid Sjukdom:
 3 Medicinsk invaliditet.
 3 Förvärvsmässig invaliditet.
 3 Ekonomisk första hjälp för vissa diagnoser.
 3 Sjukhusvistelse.
 3 Akutkostnadshjälp.
 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 För sjukdomar som visat symtom innan försäk-

ringen tecknades.
 2 Kroppsskada som inte uppkommit genom en 

ofrivillig, plötslig och yttre händelse exempelvis 
förslitnings eller åldersförändringar och skada 
som uppkommit genom medicinsk behandling 
eller användning av läkemedel.

 2 Behandling elller operation i förebyggande syfte
 2 Sjukdomar som blir aktuella 6 månader från för-

säkringen teckningsdag.
 2 För vissa uppräknade sjukdomstillstånd exem-

pelvis rygg- och muskelbesvär, kroniska smärt-
tillstånd, stress, utmattning och depression.

 2 Skada som uppkommit vid boxning, kampsport, 
vid tävling eller träning med motorfordon eller 
om du som professionell idrottsutövare skadar 
dig.

 2 Sjukdom som orsakats av använding av alkohol, 
andra berusningsmedel, narkotika eller läke-
medel.

 2 Kostnad som kan ersättas från annat håll exem-
pelvis från kommun, landsting, staten eller enligt 
lag eller kollektivavtal. 

Försäkringen lämnar inte ersättning för 
 2 Tillfällig inkomstförlust.
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Försäkring  
Olycksfall- och sjukförsäkring  

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Olycksfalls- och sjukförsäkring - en personförsäkring som kan ge ersättning för sjukdom och olycksfallsskada som drabbar den försäkrade.

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar   Produkt: Olycksfall- och sjukförsäkring för vuxna 
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.



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. 
Den börjar tidigast gälla dagen efter att fullständiga ansökningshandlingar med hälsodeklaration inkommit till oss. Om du får 
erbjudande om försäkring med förbehåll börjar försäkringen gälla  dagen efter du accepterat vårt erbjudande. 

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

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

När och hur ska jag betala?
Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig.

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

Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter i din hälsodeklaration så kan din ersättning minska eller utebli.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du inte önskar ha ett fortsatt försäkringsskydd. 

Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här ser du de viktigaste. 
I vissa ersättningsmoment finns det belopps- och tids-
begränsningar. I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt vad 
som gäller.
 1 Medicinsk invaliditet gäller för vissa sjukdomar/

sjukdomstillstånd.
 1 Försäkringsbeloppet för medicinsk invalditet och 

förvärvsmässig invaliditet sänks med 5% från 56 års 
ålder. Vid förvärvsmässig invaliditet som orsakats av 
sjukdom är sänkning 10 % från 46 års ålder. 

 1 Ekonomisk första hjälp gäller bara för vissa 
sjukdomstillstånd.

 1 Ärr där olycksfallsskadan inte krävt läkarbehandling.
 1 Kläder och glasögon där olycksfallsskadan inte krävt 

läkarbehandling.
 1 Vid vistelse utanför Sverige.
 1 Skada som uppkommit vid krig, vissa terroristhandlingar 

och atomkärnsprocesser.
 1 Ersättningen kan sättas ned eller utebli om skada beror 

på att den försäkrade varit grovt vårdslös.


