
Trygghet för dig 
och dina medarbetare
För små företag
Prisblad

Sjukvårdsförsäkring

Pris i kronor per person och månad 16–29 år 30–39 år 40–49 år 50–54 år 55–59 år 60–64 år 65–67 år

Grundpris 392 469 529 590 664 880 1 173

Om du har pensionsplan Friplan eller företagsförsäkring i Länsförsäkringar lämnar vi 10 procent rabatt på grundpriset  
om företaget betalar försäkringarna.

Rabatterat pris 353 422 476 531 598 792 1 056

Tjänstegruppliv- och tjänsteolycksfallsförsäkring

Pris i kronor per person och månad

Tjänstegrupplivförsäkring, försäkringsbelopp 6 prisbasbelopp 39

Tjänsteolycksfallsförsäkring, försäkringsbelopp 20 prisbasbelopp 36

 Gäller från 2023-01-01

Sjukvårdsförsäkring
Priset för sjukvårdsförsäkringen beror på dina medarbetares ålder och 
om ni har andra försäkringar i Länsförsäkringar. 

Sjukvårdsförsäkringen kan köpas från 16 års ålder till 63 års ålder. Du 
kan söka försäkring för dig själv och dina anställda genom att skicka in 
ansökan som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/halsa

Tjänstegruppliv- och tjänsteolycksfallsförsäkring
Priset för tjänstegruppliv- och tjänsteolycksfallsförsäkring är detsamma 
oavsett ålder. Försäkringarna kan köpas från 18 års ålder till 63 års ålder. 
Kontakta ert lokala länsförsäkringsbolag för att teckna försäkringen.

Försäkringar för ekonomisk grundtrygghet
På nästa sida ser du priserna på våra gruppförsäkringar Livförsäkring, 
Olycksfallsförsäkring och Sjukförsäkring för små företag. Dina medarbe-
tare ansöker själva om försäkringen och ansökan finns på vår webbplats 
lansforsakringar.se/halsa. Försäkringarna kan köpas från 16 till 63 års 
ålder. Vid köp av livförsäkring och sjukförsäkring ska hälsodeklarationen 
Min Hälsa fyllas i innan försäkring kan beviljas.



 lansforsakringar.se

LF
 10

12
4 

ut
g 

12
 N

or
di

c 
M

or
ni

ng
 2

02
2-

10

Livförsäkring med avtrappning

Pris i kronor per 
person och år

10 pbb 30 pbb 50 pbb

16–39 år 814 2 441 4 068

40–49 år 1 057 3 173 5 288

50–55 år 1 521 4 564 7 607

56–60 år 1 822 5 466 9 110

61–67 år 1 605 4 814 8 024

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbelopp Pris i kronor per person och år

30 pbb 768

50 pbb 1 068

Livförsäkring
Priset för livförsäkringen är beroende av vilket försäkringsbelopp som 
väljs och den försäkrades ålder.

Olycksfallsförsäkring
Priset för olycksfallsförsäkringen är beroende av vilket försäkrings-
belopp som väljs.

Månatlig sjukförsäkring
Försäkringsbeloppet som väljs styr storleken på den sjukersättning som 
betalas ut månadsvis, se tabellen.

Sjukkapitalförsäkring
Priset på sjukkapitalförsäkringen är beroende på vilket försäkrings-
belopp som väljs och din ålder.

Diagnosförsäkring
Priset på diagnosförsäkringen är baserat på din ålder.

Betalning av försäkringarna
Arbetsgivaren betalar för tjänstegruppliv- och tjänsteolycksfalls-
försäkringen. Övriga försäkringar kan betalas av arbetsgivaren eller 
medarbetaren.

Skatteregler
Sjukvårdsförsäkring
När du som arbetsgivare - oberoende av företagsform - tecknar vår 
sjukvårdsförsäkring för dina anställda, kommer de anställda att för-
månsbeskattas med 60 procent av premien. Du som arbetsgivare ska 
 betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Hela premien och arbets-
givaravgiften är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

När du som näringsidkare i enskild firma, handelsbolag eller komman-
ditbolag tecknar vår sjukvårdsförsäkring för dig själv kommer du inte att 
förmånsbeskattas för någon del av premien. Endast 40 procent av premien 
är avdragsgill vid inkomstbeskattningen.

Tjänstegrupplivförsäkring 
Kostnaden är avdragsgill som personalkostnad för företaget och det 
uppstår inte något förmånsvärde för medarbetaren. Arbetsgivaravgifter 
utgår inte. Motsvarande gäller för företagaren (näringsidkaren). Avdrags-
rätt och skattefrihet förutsätter att den försäkrade inte omfattas av 
 annan tjänstegrupplivförsäkring.

Övriga försäkringar
Kostnaden är inte avdragsgill för företaget. Förmånen är skattefri för 
 företagaren och för medarbetaren.

Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet (pbb) för 2023 är 52 500 kronor.

Månatlig sjukförsäkring

Pris i kronor per 
person och år 1 500 kr 2 500 kr 3 500 kr

16-39 år 198 309 421

40-49 år 365 589 812

50-55 år 533 868 1 204

56-60 år 868 1 427 1 986

61-67 år 1 204 1 986 2 769

Sjukkapitalförsäkring

Pris i kronor per 
person och år 10 pbb 30 pbb 50 pbb

16-39 år 428 1 221 2 014

40-49 år 586 1 696 2 807

50-55 år 666 1 934 3 203

56-60 år 666 1 934 3 203

61-67 år 666 1 934 3 203

Diagnosförsäkring

Pris i kronor per person och år

16-39 år 167

40-49 år 305

50-55 år 511

56-60 år 717

61-67 år 1 129


