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Ekonomiskt skydd om du 
skadas eller invalidiseras

Denna förköpsinformation är vi skyldiga att lämna enligt lag och detta är en kortfattad 
 information om Olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna. Kontakta oss om du vill ta del av 
det fullständiga villkoret eller gå in på Länsförsäkringars webbplats, lansforsakringar.se.  
Det lag- och avtalsgrundade skyddet du omfattas av vid personskador är ofta otillräckligt. 
Ersättningsnivåerna kan vara låga eller så gäller försäkringen bara under arbetstid.

Nu har du möjlighet att ge dig själv ett mycket bra skydd både vad gäller olycksfall och 
sjukdomar. Genom denna kombinerade försäkring får du ett skydd både vid sjukdom och 
olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt

Allmänt om försäkringen
Försäkringen kan nytecknas från 18 års ålder 
till 55 år och behållas till 65 år. Du måste vara 
folkbokförd och bosatt i Sverige. Försäkring-
en gäller utan självrisk.

Invaliditet
Om du vid ett olycksfall eller genom sjukdom 
skadas så allvarligt att du blir invalidiserad 
lämnas ersättning beroende på 
•  vilket försäkringsbelopp du valt
•  hur gammal du var när skadan inträffade
•  hur invalidiserad du blivit
•   vilken arbetsförmåga du har efter olycks-

fallet eller sjukdomen (förvärvsmässig 
 invaliditet)

•   vilken sjukdom du drabbats av (alla sjuk-
domar ersätts inte).

Med förvärvsmässig invaliditet menas en 
 bestående nedsättning av arbetsförmågan till 
minst 50 procent. 

Om du drabbas av en sjukdom som är så 
allvarlig att du inte kan fortsätta arbeta, kan 
du ha rätt till ersättning för förvärvsmässig 
invaliditet. Du måste få sjukersättning före 55 
års ålder och ju yngre du är när du får pension, 
desto mer får du i ersättning beroende på att 
det livsvariga inkomstbortfallet är högre. Från 
46 års ålder reduceras försäkringsbeloppet 
med 10 procent per år till och med 55 års ålder. 
Skulle du få förvärvsmässig invaliditet på 
grund av sjukdom beräknas ersättningen på 
halva försäkrings beloppet.

Om du får sjukersättning på grund av olycks-
fall reduceras försäkringsbeloppet med 5 pro-
centenheter för varje år som din ålder över-
stiger 55 år. Sjukersättning som inträder först 
efter fyllda 60 år kan inte leda till ersättning. 
Detta oavsett när olycksfallet inträffar.

Vid medicinsk invaliditet på grund av 
olycksfallsskada tas hänsyn till om kropps-
funktionen blivit varaktigt nedsatt.

Vid medicinsk invaliditet på grund av sjuk-
dom har du rätt till ersättning för följande 
sjukdomstillstånd:
•  amputation eller total obrukbarhet av armar
•  amputation eller total obrukbarhet av ben
•  förlust av syn på ett öga
•  blindhet
•  ensidig total dövhet
•  total dövhet
•  förlust av lukt eller smak
•  hjärtsjukdomar
•  stroke, hjärnblödning, hjärninfarkt, brustet 

pulsåderbråck (aneurysm) i hjärnan som 
ger bestående neuro logisk skada

•  njursjukdom som kräver dialys eller 
 njurtransplantation

•  skador på ryggmärgen medförande 
 förlamningar

•  diabetes mellitus typ 1 (insulinbehandlad 
diabetes)

•  förlust av lunga
•  Celiaki (glutenintolerans)
•  MS (Multipel Skleros)
•  bestående besvär efter svår bristning vid 

förlossning grad III-IV.

Vid medicinsk invaliditet reduceras försäkrings-
beloppet från 55 års ålder med 5 procent per 
år till försäkringen upphör vid 65 års ålder.

Ekonomisk första hjälp
Drabbas du av malign tumörsjukdom, benign 
hjärntumör, ulcerös kolit, morbus crohn, SLE, 
ALS, addisons sjukdom, sjukdom orsakad av 
blod- eller plasmatransfusion eller av Parkin-
sons sjukdom lämnar försäkringen ersättning 
med 1 prisbasbelopp. Rätten till ersättning 
 inträder så snart diagnosen är fastställd och 
säkerställd av behörig läkare. Ersättning kan 
utbetalas endast en gång för en och samma 
sjukdom. En förutsättning för att ersättning 
ska lämnas är att sjukdomen blivit aktuell under 
tid som försäkringen varit gällande.

Inträffar dödsfall efter det att rätten inträtt 
till ekonomisk första hjälp lämnas ersättning 
till dödsboet efter den avlidne. Detta moment 
gäller utan reducering så länge du omfattas 
av försäkringen.

Kostnadsersättningar
Vid olycksfall har du även rätt till ersättning 
för läkekost nader, akutkostnadshjälp, ersätt-
ning vid sjukhusvistelse, ersättning för tand-
skadekostnader, skadade kläder och glasögon 
samt sveda- och värkersättning.

Vid sjukdom har du rätt till ersättning för 
sjukhusvistelse samt akutkostnadshjälp.

Dödsfall
Försäkringen betalar även ut ett dödsfalls-



belopp på ett prisbasbelopp oberoende av 
dödsorsak. Utbetalning sker till dödsboet. 
Önskar du att någon särskild person ska få 
dödsfallsbeloppet måste du anmäla det till oss.

Vad kostar försäkringen?
Premien beror på din ålder samt hur högt 
försäkringsbeloppet ska vara. Från 10 pris-
bas belopp till 50 prisbasbelopp. Denna försäk-
ring är värdesäkrad. Det försäkringsbelopp som 
du har valt följer inflationen och ersättningen – 
som är skattefri – betalas ut som engångsbe-
lopp. Läs mer om försäkringsbelopp, prisbas-
belopp och om premier i bifogade premieblad.

Invaliditetskapital vid  
olycksfallsskada eller sjukdom
Invaliditetskapital är det försäkringsbelopp som 
i form av en engångssumma betalas ut från för-
säkringen. Storleken av invaliditets kapitalet 
väljer du själv när du ansöker om försäkringen. 
Ju högre belopp du väljer desto större ekono-
misk trygghet får du. Ersättning för medicinsk- 
och förvärvsmässig invaliditet lämnas obero-
ende av om ersättning lämnats från annat håll.

Medicinsk och förvärvsmässig invaliditet 
reduceras tidigast efter 45 års ålder.

Medicinsk invaliditet
Vid olycksfall: Om du råkar ut för medicinsk 
invaliditet – en bestående nedsättning av 
kroppsfunktionen – lämnas ersättning vid 
olycksfallsskada. Bedöms den medicinska 
 invaliditetsgraden till 50 procent eller mer så 
beräknas ersättningen på dubbla försäk-
ringsbeloppet. 

Vid sjukdom: Ersättning lämnas endast  
för vissa uppräknade sjukdomstillstånd. När 
invaliditets graden fastställts, betalas försäk-
ringsbeloppet för invaliditet ut i förhållande 
till invaliditetsgraden.

Bedöms den medicinska invaliditetsgraden 
vid sjukdom till 75 procent eller högre lämnas 
ersättning på hela försäkringsbeloppet.

Från 55 års ålder reduceras försäkrings-
beloppet med 5 procentenheter per år som 
din ålder överstiger 55 år.

Förvärvsmässig invaliditet
Om en olycksfallsskada eller en sjukdom 
medför en bestående nedsättning av arbets-
förmågan till minst 50 procent kallas detta 
för förvärvsmässig invaliditet. Är hela arbets-
förmågan förlorad på grund av sjukdom, läm-
nas ersättning med halva försäkringsbeloppet. 
Är hela arbetsförmågan förlorad på grund av 
olycksfallsskada lämnas ersättning med hela 
försäkringsbeloppet.

Förvärvsmässig invaliditet på grund av 
sjukdom som inträffar efter 55 års ålder kan 
inte leda till ersättning. Förvärvsmässig inva-
liditet på grund av olycksfallsskada som in-
träffar efter fyllda 60 år kan inte leda till er-
sättning. Ersättningsbeloppets storlek beror 
på det antal prisbasbelopp du valde när du 
ansökte om försäkring, din ålder och aktuellt 
prisbasbelopp det år utbetalningen sker.

Ärrersättning
Ersättningens storlek beräknas enligt en sär-
skild vid utbetalningstillfället gällande ärr-
tabell och oberoende av valt försäkrings-
belopp vid invaliditet. Ersättning lämnas 
endast vid olycks fallsskada och denna ska  
ha krävt läkarbehandling.

Sveda och värk
Ersättning kan lämnas för sveda och värk vid 
olycksfallsskada. Ersättning lämnas enligt en 
av Länsförsäkringar fastställd tabell om den 
akuta sjukdomstiden för skadan överstiger 
30 dagar. Sveda och värk lämnas till exempel 
inte då trafikförsäkringen lämnar ersättning. 
Det finns fler undantag vilka framgår av för-
säkringsvillkoret.

Kostnader
Ersättning lämnas för läke- och resekostna-
der, tandskada samt kläder och glasögon vid 
olycks fallsskada. Om ersättning till exempel 
kan lämnas enligt lag, kollektivavtal eller från 
kommun och landsting, lämnas inte ersätt-
ning för kostnaden. Det finns flera undantag 
vilka framgår av villkoret.

Läke- och resekostnadsersättning vid  
olycksfallsskada
Ersättning lämnas för kostnader avseende 
 läkarbesök, resor och medicin. Ersättning 
lämnas i längst fem år.

Ersättning vid tandskador
Försäkringen lämnar ersättning för behand-
ling som utförs av tandläkare om tandskadan 
uppstått på grund av olycksfallsskada. All be-
handling ska godkännas av Länsförsäkringar.

Ersättning för kläder och glasögon
Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller 
tandläkarbehandling, lämnas ersättning för 
förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat 
och andra handikapphjälpmedel. Vid värde-
ringen tillämpas en värderingstabell. Ersätt-
ning lämnas med högst 0,25 prisbasbelopp.

Ersättning vid sjukhusvistelse
Blir den sjuke/skadade intagen på sjukhus 
över natt, lämnas ersättning med 400 kronor 
per dag som sjukhusvistelsen varar. Detta 
moment gäller även vid en vanlig förlossning. 
Ersättning lämnas i längst 365 dagar.

Akutkostnadshjälp
Blir du inlagd akut på lanstingskommunalt 
sjukhus lämnas ersättning med 500 kronor. 
Planerad sjukhusvistelse ersätts inte.

Hälsoprövning
När du ansöker om försäkringen gör vi en 
prövning av din hälsa. Upplysningar om hälso-
tillståndet ska fyllas i på ansökningsblanketten 
med hälsodeklaration. En medicinsk riskbe-
dömning utförs av Länsförsäkringar. Denna 
bedömning leder antingen till att försäkringen 
beviljas normalt, med undantag för specifik 
sjukdom (klausul), eller med förhöjning av 
premie eller att ingen försäkring kan beviljas.



lansforsakringar.se

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-190100 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-302300 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-93000 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 
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Viktiga inskränkningar i försäkringen
Det finns flera viktiga allmänna inskränkningar i 
försäkringen:
•  Ersättning lämnas inte för sjukdomar eller 

skador som den  försäkrade hade redan 
innan försäkringen började gälla.

•  Försäkringen gäller inte för vissa uppräknade 
sjukdoms tillstånd. Dessa är:

 –  rygg-, nack-, led- eller muskelbesvär som 
inte kan påvisas vara orsakade av olycks-
fallsskada

 –  fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd, 
- ME/CFS ICD G 93.3

 –  utmattningssyndrom, utbrändhet, 
 trötthet, stressymtom eller asteni

 – huntingtons sjukdom
 –  depressiva tillstånd och bipolär sjukdom 

ICD F 31
 –  neuropsykiatrisk störning eller tvångs-

syndrom
 – amalgamförgiftning eller elallergi
•  Sjukmomentet i försäkringen gäller inte de 

första sex månaderna efter tecknandet av 
försäkringen.

•  Om denna försäkring är en vidareförsäkring 
från barn- och ungdomsförsäkringen om-
fattar vidareförsäkringen för redan inträffad 
skada/sjukdom endast försämring angående 
medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet.

•  Andra viktiga inskränkningar är att försäk-
ringen inte gäller vid direkt deltagande i 
boxning eller annan kampsport där slag/
sparkar eller motsvarande ingår.

•  Det finns speciella regler vid vistelse utan-
för Sverige, krig, atomkärnprocess, terrorist-
handling och brottslig handling.

•  Försäkringen gäller inte heller vid tävling 
eller träning med motorfordon.

•  Är du professionell idrottsutövare gäller 
inte försäkringen om du skadas i den spor-
ten. 

Det finns mer information
Denna information som du nu har läst ger en 
översiktlig beskrivning av försäkringen. Mer in-
formation kan du få från de kommunala konsu-
mentvägledarna i din kommun. 

Om du tycker något är oklart eller om du har 
några frågor är du välkommen att kontakta oss. 
Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsför-
säkringsbolag som är din försäkringsgivare.

Om du ångrar dig  
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, 
telefon eller utanför våra kontor, så kallat distans-
köp, har du möjlighet att ångra köpet inom 14 
dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du 
hunnit betala får du pengarna tillbaka med 
 avdrag för den tid som du haft tjänsten.

Närmare bestämmelser om ångerrätt finns 
i lagen om distansavtal och avtal utanför affärs-
lokaler.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som Länsförsäkringar 
hämtar in om dig behandlas i enlighet med 
 bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). 
Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna 
 administrera försäkringen, ge en helhetsbild av 
ditt engagemang inom länsförsäkringsgruppen, 
teckna och fullgöra avtal, framställa rättsliga 
anspråk och ge en god service. De kan också 
användas för marknadsföring, statistik, mark-
nads- och kundanalyser och för de andra ända-
mål som framgår av försäkringsvillkoren. Tele-
fonsamtal som sker med dig kan komma att 
spelas in för dokumentation av lämnade upp-
gifter. Uppgifterna är avsedda att i första hand 
användas inom länsförsäkringsgruppen, men 
kan komma att lämnas ut till andra företag, 
föreningar och organisationer som länsförsäk-
ringsgruppen samarbetar med, inom och utanför  
EU och EES-området, samt till myndigheter om 
skyldighet därtill föreligger enligt lag. Du har 
rätt att få information om de personuppgifter 
vi behandlar om dig. Hör av dig om något är 
felaktigt så rättar vi det. Du har även rätt att 
anmäla att dina personuppgifter inte ska be-
handlas för direkt marknadsföring. Fullständig 
information om vår behandling av dina person-
uppgifter finns i försäkringsvillkoren som du 
kan hitta på vår webbplats lansforsakringar.se. 
Personuppgiftansvarig är det bolag som står 
som försäkringsgivare på ditt försäkringsbrev. 

Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader 
för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter 
använder sig bolaget också av ett för försäkrings-
branschen gemensamt skadeanmälningsregister 
(GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om 
skadan samt uppgift om vem som begärt ersätt-
ning och används endast i samband med skade-
reglering. Det innebär att bolaget får reda på 
om du tidigare anmält någon skada hos annat 
försäkringsbolag.

Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, 
Box 24171, 104 51 Stockholm.

Om vi inte kommer överens  
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hante-
ringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda 
att ompröva det. Kontakta i första hand den 
person du haft kontakt med eller vår klagomåls-
ansvariga/kundombudsman. Mer information 
hittar du på vår webbplats.

Om du ändå är missnöjd kan du vända dig 
till Personförsäkringsnämnden med medicinska 
tvistefrågor, www. forsakringsnamnder.se, 
 08-522 787 20. Gäller tvisten andra frågor kan 
du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, 
www.arn.se, 08-508 860 00. Prövningen är 
kostnadsfri för dig.

Du kan även vända dig till domstol för att  
få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader 
kan oftast ersättas om du har en rättsskydds-
försäkring. Du betalar då enbart självrisken.  
Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkrings-
frågor kan du också vända dig till Konsumen-
ternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.
se, 0200-22 58 00.

Mer information om Olycksfalls- och Sjukför-
säkring hittar du i villkor OSV 628:10. Kontakta 
oss om du vill ta del av det fullständiga försäk-
ringsvillkoret.


