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Olycksfallsförsäkring- heltid
Ett olycksfall innebär inte bara personligt lidande utan det kan också medföra betydande ekonomiska
konsekvenser. Olycksfallsförsäkringens syfte är att lindra de ekonomiska följderna vid en
olycksfallsskada. Försäkringen lämnar ersättning för kostnader och eventuell invaliditet i samband
med olycksfallsskada. Den gäller dygnet runt utan självrisk.
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig,
ofrivillig och utifrån kommande händelse som innebär ett våld mot kroppen och som uppstår vid en
identifierbar tidpunkt och plats
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som har uppkommit genom förfrysning, värmeslag,
solsting, vridvåld mot knä samt total hälseneruptur och bevisad borreliainfektion genom fästingbett.







Kan tecknas från 16 års ålder och behållas till 70 år
Försäkringsbelopp mellan 20 prisbasbelopp PBB** (896 000 kr)- 50 PBB (2 240 000 kr)
Ingen avtrappning av försäkringsbelopp pga ålder (medicinsk invaliditet)
Omfattar även ett litet belopp vid Kritisk Sjukdom 0,5 PBB (22 400 kr)
Hälsoprövning - Fullt arbetsför*
Inga undantag för Sport

Olycksfallsförsäkring - Pris
Försäkringsbeloppet avser högsta invaliditetsersättning.
Prisbasbelopp
20 pbb
30 pbb
40 pbb
50 pbb

Försäkringsbelopp
896 000
1 344 000
1 792 000
2 240 000

månadspremie
53
71
88
106

Årspremie
636
852
1 056
1 272

*Fullt arbetsför
 Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning,
rehabiliteringspenning, sjukbidrag, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag,
handikappersättning eller liknande ersättning samt att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan några
inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl.
**(PBB) Prisbasbelopp



Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna
i det allmänna prisläget. Prisbasbeloppet (pbb), används därför ofta som försäkringsbelopp då det
automatiskt indexeras varje år. Pbb 2017 = 44 800 kr.

Kontakta Kenneth Granholm kenneth@firstinsurance.se för ansökningshandling och villkor
Se till att ditt barn får ett relevant skydd genom att kombinera Vårdstöd med Olycksfallsförsäkring
Månadskostnad 195 kr för vårt rekommenderade grundskydd - Vårdstöd + 30 PBB Olycksfall

