
Försäkringsbelopp och pris för vuxna kan nytecknas från 18 till 55 års ålder

Försäkringsbelopp 18–34 år, kr 35–44 år, kr 45–54 år, kr 55–64 år, kr

10 prisbasbelopp 1 545 2 095 2 507 2 067

20 prisbasbelopp   2 331   3 056 3 763 2 803

30 prisbasbelopp 3 135  4 062 5 100 3 547

40 prisbasbelopp 3 954  5 139 6 487 4 274

50 prisbasbelopp 4 788  6 276 7 916 5 008

Omfattning

Läke-, rese- och tandskadekostnader vid olycksfallsskada

Sjukhusvistelse

Akutkostnadshjälp

Ekonomisk första hjälp vid malign tumörsjukdom, ulcerös kolit, morbus crohn, 
SLE, ALS, Parkinsons sjukdom, benign hjärntumör Addisons sjukdom och sjuk-
dom orsakad av blod- eller plasmatransfusion.

Skador på kläder och glasögon vid olycksfallsskada

Sveda och värk vid olycksfallsskada

Ärrersättning vid olycksfallsskada

Dödsfallskapital

nödvändiga kostnader

400 kr/dygn

500 kr (engångskostnad)

1 prisbasbelopp (45 500 kr)

högst 0,25 prisbasbelopp (11 375 kr) 

enligt tabell

enligt tabell

1 prisbasbelopp (45 500 kr)

Vid olycksfall:
Den förvärvsmässiga invaliditeten beräknas på valt försäkringsbelopp. 
Efter 55 års ålder reduceras försäkringsbeloppet med 5 procent per år 
och efter fyllda 60 år lämnas inte ersättning för förvärvsmässig invalidi-
tet. Vid allvarliga olycksfall där den medicinska invaliditetsgraden är 50 
procent eller mer så beräknas invaliditetsersättningen på dubbla försäk-
ringsbeloppet. Vid medicinsk invaliditet reduceras försäkringsbeloppet 
med 5 procent per år som din ålder överstiger 55 år.

Premien är inte avdragsgill i deklarationen.

Vid sjukdom:
Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. 
Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet för förvärvsmässig invali-
ditet ner med 10 procent per år. Ersättning för medicinsk invaliditet kan 
lämnas vid vissa uppräknade sjukdomstillstånd. Reducering av försäk-
ringsbeloppet vid medicinsk invaliditet sker med 5 procent per år som 
din ålder överstiger 55 år.

Prisbasbelopp är det belopp som fastställs av regeringen och används 
vid uträkning av till exempel pensioner. Prisbasbeloppet för år 2018 är  
45 500 kronor.
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