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Ekonomiskt skydd 
om du skadas eller invalidiseras

Detta är endast en översiktlig information som du 
har laglig rätt att få innan du köper försäkringen. 
Det här är en olycksfallsförsäkring som ger dig som 
fyllt 60 år ersättning om du drabbas av enklare, 
övergående olycksfallsskador. Du får också ersätt-
ning om du vid en olycka drabbas av bestående skada 
och blir invalidiserad. Det fullständiga försäkrings-
villkoret hittar du på vår webbplats lfbergslagen.se

Allmänt om försäkringen

Du kan försäkra dig från fyllda 60 år och uppåt. Du måste vara 
bosatt i Sverige och omfattas av socialförsäkringslagen. Försäk
ringen gäller dygnet runt och utan självrisk.

VIKTIGT ATT VETA

För att du som försäkringstagare ska få bra och tydlig 
information om innehållet i och omfattningen av din försäkring, 
har vi markerat med en pil framför text som innehåller extra 
viktig information för dig.

 I din försäkring kan det finnas vissa begränsningar i 
försäkringsskyddet.

Vad kostar försäkringen?

Priset för försäkringen beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. 
Försäkringsbeloppet och andra ersättningar i försäkringen är 
knutna till prisbasbeloppet och förändras i takt med prisbasbe
loppets förändring. Priset förändras på motsvarande sätt och på 
så sätt förändras inte värdet av försäkringen. Läs mer om 
försäkringsbelopp och priser i bifogade prisblad. All ersättning 
som lämnas från försäkringen är befriad från inkomstskatt.

Medicinsk invaliditet

Du får ersättning från försäkringen om du vid en olycksfalls
skada får en bestående nedsättning av kroppsskada – så kallad 
medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på vilket 
försäkringsbelopp du valt och hur allvarligt invalidiserad du 
blivit. När invaliditetsgraden fastställts, betalar vi ut försäkrings
beloppet för invaliditet i förhållande till invaliditetsgraden. Du 
får ersättning för medicinsk invaliditet även om du får ersättning 
från annat håll.

Kostnader

Försäkringen ersätter dig för olika slags kostnader som kan 
uppstå vid olycksfallsskada. Du kan få ersättning för läke och 
resekostnader, akutvårdsersättning, sjukhusvistelse, tandskador 
samt kläder och glasögon vid olycksfallsskadan. Om du till 
exempel kan få ersättning enligt lag, kollektivavtal eller från 
kommun och landsting får du inte ersättning för kostnaden. Fler 
undantag finns i försäkringsvillkoret.

Läke- och resekostnadsersättning

Du får ersättning för kostnader för läkarbesök, resor och 
medicin i högst tre år från olyckstillfället.

Akutvårdsersättning

Om olycksfallsskada inträffar som medför akut behov av 
sjukhusvistelse över natt, lämnas akutvårdsersättning med  
500 kronor. Förutsättningen är att du blir inskriven för vård på 
sjukhus.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Blir du intagen på sjukhus över natt får du ersättning med  
100 kronor per dygn i längst  30 dagar.



Ersättning vid tandskador

Vi betalar under tre år från olyckstillfället, ersättning för behand
ling som utförs av tandläkare om tandskadan uppstått på grund av 
olycksfallsskada. Du kan få ersättning med upp till 0,5 prisbasbe
lopp. All behandling ska godkännas av Länsförsäkringar.

Ersättning för kläder och glasögon

Vid olycksfallsskada som krävt läkar eller tandläkarbehandling 
får du ersättning för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörappa
rat och andra handikapphjälpmedel. Vid värderingen tillämpas 
en värderingstabell. Du kan få ersättning med upp till 0,25 
prisbasbelopp.

Ersättning vid dödsfall

 Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada får dödsboet 
ersättning med 0,5 prisbasbelopp. Om du önskar ett särskilt 
förmånstagarförordnande ska det anmälas till oss.

Viktiga inskränkningar i försäkringen

 Det finns flera viktiga allmänna inskränkningar i försäkringen:
•  Försäkringen gäller inte  vid deltagande i boxning eller annan 

kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår, tävling 
eller träning med motorfordon eller, sport, idrottstävling eller 
organiserad träning som professionell idrottsutövare.

•  Det finns också speciella begränsningar vid vistelse utanför 
Sverige, krig, atomkärnprocess och terroristhandling.

Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbo
lag som erbjuder kunderna en helhet av bank och försäkrings
tjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur och 
grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmed
ling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. Av ditt försäk
ringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som är din 
försäkringsgivare.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Omfattning, avtalstid och priser

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren 
finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till 
dig. Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk 
lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan provas 
av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska.

Om du ångrar dig

När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför 
våra kontor, så kallat distansköp, 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 distans
avtal och avtal utanför affärslokaler.

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, marknads och kundanalyser och 
för de andra ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. 
Telefonsamtal med dig kan spelas in för att dokumentera de 
uppgifter du lämnar. I första hand använder vi uppgifterna inom 
länsförsäkringsgruppen, men vi kan lämna ut dem till andra 
företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgrup
pen samarbetar med, inom och utom EU och EESområdet, samt 
till myndigheter om vi är skyldiga till det 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. Vill du inte att vi 
använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du 
anmäla det till oss. Fullständig information om vår behandling 
av dina personuppgifter finns i försäkringsvillkoren som du kan 
hitta på vår webbplats lansforsakringar.se. Du kan även beställa 
dem från oss. Personuppgiftsansvarig 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 försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister 
(GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt 
uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i 
samband med skadereglering. 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 hanteringen av ditt ärende 
är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand 
den person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga/
kundombudsman. Mer information hittar du på vår webbplats.
Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Personförsäkrings
nämnden med medicinska tvistefrågor, www.forsakringsnamn
der.se, 08522 787 20. Gäller tvisten andra frågor kan du vända 
dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se,  
08508 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 
rättsskyddsförsäkring. Du betalar då enbart självrisken.
Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du 
också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, www.
konsumenternas.se, 020022 58 00. Även den kommunala konsu
mentvägledaren kan ge råd och information.

Mer information om 60 Plus finns i villkoret 60 Plus:4 som du 
hittar på vår webbplats eller kontakta oss så skickar vi det till dig.
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

lfbergslagen.se
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