
Avbrottsförsäkring vid 
arbetsoförmåga – Fasta belopp

Länsförsäkringars Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga - fasta 
belopp (sjukavbrottsförsäkring) ersätter företagets fasta kostnader 
om du själv eller annan försäkrad nyckelperson drabbas av sjukdom, 
olycksfall eller avlider.

Ersättning från försäkringen
Du väljer i samråd med oss ett ersättningsbelopp per månad för varje 
försäkrad person. Beloppet utgår från hur stort bidrag den försäk-
rade ger till fasta kostnader såsom löner, räntor, försäkringspremier 
och övriga kontrakterade fasta kostnader. Du kan också ta hänsyn till 
beräknade merkostnader för alternativ som att anställa vikarie eller 
köpa vissa tjänster.

Begränsningar
Om arbetsoförmågan beror på missbruk av alkohol, andra berus-
ningsmedel, läkemedel eller narkotiska medel utbetalas ingen 
ersättning.

Att teckna försäkringen
Den försäkrade ska fylla i en hälsoförklaring. Med hjälp av denna 
avgör vi om försäkring kan tecknas till normala villkor och kostnader.

Ersättningstid och karens
Ersättning kan lämnas under högst 12 månader från den dag då den 
försäkrade inte kan arbeta. De första 30 dygnen är karenstid, då 
ingen ersättning lämnas.

Försäkringstiden
Ny försäkring
Försäkringen börjar gälla när vi har mottagit fullständiga ansöknings-
handlingar under förutsättning att uppgifterna på hälsoförklaringen 
leder till att vi kan bevilja försäkring till normala villkor och kostnader. 
Du måste betala försäkringspremien inom 14 dagar från det vi har 
skickat ut försäkringsbrevet och fakturan.

Fortsatt försäkring
Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen 
årligen genom att du betalar aviserad försäkringspremie.

Du måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan 
avbrott. Om försäkringen ska utökas krävs en ny hälsoförklaring.

Andra försäkringar
Här ser du några andra försäkringar du kan teckna för din  
personal. Ytterligare alternativ hittar du på vår webbplats  
www.lansforsakringar.se, du kan också kontakta oss så berättar  
vi mer. 

Sjukvårdsförsäkring
Försäkringen gör det möjligt att slippa onödig väntan i vårdköer. Den 
bidrar till att du och dina medarbetare snabbt kan komma tillbaka till 
jobbet igen, vilket både företaget och den försäkrade tjänar på.

Tjänstereseförsäkring
Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader som 
beror på sjukdom eller olycksfall eller skada på resgods.

Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat 
till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få 
ersättning om något skulle hända.

Avtalet och avtalstiden
Försäkringens giltighetstid framgår av försäkringsbrevet. Svensk lag 
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän 
domstol. All kommunikation sker på svenska.
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Detta är en översiktlig information om försäkringen. 
En fullständig beskrivning finns i försäkringsvill-
koren, där omfattning, undantag och begränsningar 
framgår i detalj. Det är de fullständiga villkoren som 
gäller vid en skada. Försäkringsvillkoren finns på vår 
webbplats. Du kan också kontakta oss så mailar 
eller skickar vi dem till dig. Vi lämnar rådgivning om 
denna försäkring. 

Förutom denna information om försäkringen 
finns ytterligare information som är viktig för dig  
att känna till och ta del av. Det gäller information 
om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur du 
ska göra om du inte är nöjd med vår behandling av 
ditt ärende, information om Länsförsäkringar med 
mera. Se dokumentet Viktig allmän information. 




