
Kollektiv Olycksfall
Prisblad

Aktivitet eller verksamhet samt resa till och från, i kronor per år och försäkrad

Försäkringsbelopp för invaliditet, antal prisbasbelopp 10 20 30 40

Faktor 1

Teoretiska studier, sällskapsdans, förtroendemän, samfällighetsförening, 
simskola, elever (skola och fritids) teater

30 53 80 110

Faktor 2

Båtklubb, funktionärer, nattvandrare, teoretisk/praktisk utbildning, friskvård, 
gruppträning, gym (inte resa till och från)

58 110 160 199

Faktor 3

Allmänhetens åkning i slalombacke, cyklister, ridverksamhet 89 164 236 299

Faktor 4

Praktisk utbildning 119 216 315 398

Minimipris i kronor 2 050 2 460 2 973 3 383

 Gäller från 2023-01-01

Försäkringen kan köpas av företag eller organisationer för
• besökare
•  åskådare, kunder, deltagare, studerande
•  brukare/vårdtagare 
•  tillfälligt anlitade personer, praktikanter
•  föräldrar (förskola, skola)
•  barn (förskola, skola).

Försäkringen gäller för olycksfallskada som inträffar
• under aktivitet
•  i verksamhet under arbetstid
•  på heltid (dygnet runt)
•  under besökstid.

Försäkringen betalar ersättning för
• invaliditet
• engångsbelopp vid vård
• tandskadekostnader
• personliga tillhörigheter upp till 1 500 kronor
• övriga merkostnader med upp till tre prisbasbelopp 
• kostnader för hjälpmedel vid invaliditet med upp till ett prisbasbelopp
• psykologiskt stöd i krissituation 
• ärr.

Korttidsverksamhet samt resa till och från

Försäkringstid Procent av årsbeloppet

  1 dag  20

 2 dagar  25

 3 dagar  30

 4 dagar  35

 5 dagar  40

 6 dagar  45

 7 dagar  50

 8 dagar  55

 9 dagar  60

10 dagar  65

11 dagar  70

12 dagar  75

13 dagar  80

14 dagar  85

15 dagar  90

> 15 dagar  100



Korttids-/deltidsanställda

Försäkringstid* Procent av årsbeloppet

  1 dag  3

  2 dagar  4

  3 dagar 5

  4 dagar  6

  5 dagar  7

  6 dagar 8

  7 dagar  9

  8 dagar  10

  9 dagar  11

10 dagar  12

11 dagar  13

12 dagar  14

13 dagar – 1 månad  15

1 – 2 månader 25

2 – 3 månader 35

3 – 4 månader 45

4 – 5 månader 55

5 – 6 månader 65

6 – 7 månader 75

7 – 8 månader 85

8 – 9 månader 95

9 månader eller mer   100

* Riskklass: Tillfälligt anlitad person

Arbetstid samt resa till och från, pris per år per försäkrad

Invaliditetsbelopp pbb 10 20 30 40

Riskklass 3

Normalpris 169 333 490 671

Riskklass 4

Riskfylld verksamhet som till exempel entreprenad, snöskottning,  
skogsarbete, tillfälliga arbetsinsatser

237 466 686 940

Minimipris i krontal 2 050 2 460 2 973 3 383

Dessutom betalas ersättning vid dödsfall med ett prisbasbelopp.
Försäkringsbeskedet beskriver vad försäkringen ersätter och om 

 försäkringen exempelvis inte ersätter resa till och från verksamhet  
och/eller andra undantag. Försäkringen gäller utan självrisk.

För försäkrade som är bosatta eller folkbokförda utanför Norden  
eller är intagna på behandlingshem gäller försäkringen endast för 
 medicinsk invaliditet.

Försäkringsbelopp och priser
Försäkringen ska omfatta minst tre personer och du kan välja 
 försäkringsbelopp från 10 till 40 prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet (pbb) för 2023 är 52 500 kronor.

Särskilda risker
Verksamhet som inte nämnts här är att betrakta som specialrisker.  
Det gäller även om försäkringen ska gälla för fler än 1 000 personer. 
Kontakta Försäljning/Marknad - Personrisk, 08-588 400 00.

Du kan läsa mer i Teckningsinstruktionen.

Risker där vi inte erbjuder försäkring
Kollektiv olycksfallsförsäkring kan inte köpas för vissa verksamheter 
som träning och tävling i regi av idrottsförening, idrottsrisker, riskfylld 
verksamhet som till exempel klättring, studsmattor, ordningsvakter  
och väktare.
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Heltid (dygnet runt) pris per år och per försäkrad

Invaliditetsbelopp pbb 10 20 30 40

Riskklass 2

Intagna på behandlingshem (inte ekonomisk invaliditet) 247 445 667 867

Riskklass 4

Alla övriga 265 479 718 931

Riskklass S

Studerande 236 425 638 828

Minimipris i kronor 2 563 3 075 4 100 4 613

Besökare

Antal besökare Faktor 1, kr per år Faktor 2, kr per år Faktor 3, kr per år

upp till 500 2 460 2 991 4 487

501–1 000 2 659 3 545 5 318

För fler än 1 000 besökare, vänd dig till Hälsa för pris

Faktor Verksamhet

1 Butiksbesökare, bokmässa, åskådare

2 Normaltariff

3 Ridning, deltagare i aktiviteter t.ex. företagsevent och äventyrs event, mässor och fest med alkoholservering.

Besökstid, gäller inte resa till och från, pris per år och försäkrad
Försäkringsbeloppet vid invaliditet är 20 prisbasbelopp. Priset beräknas 
efter det totala antalet besökare på ett år, inte antal besökare vid varje 
tillfälle. (För 200 besökare per gång vid 10 tillfällen ska priset beräknas 
efter 2 000 besökare.)


