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 Företagarens

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Företagarens olycksfallsförsäkring

Vår olycksfallsförsäkring för företagare är utformad efter   
företagarens behov. Eftersom företagarens arbetstid sällan är 

 regelbunden gäller  försäkringen såväl i arbetet som på fritiden. 
 Försäkringen gäller även för yrkessjukdomar.



Företagarens olycksfallsförsäkring

Skulle du råka ut för en olycka är det inte bara hälsan som 
drabbas utan också ekonomin. Det är därför viktigt att ha 
rätt försäkringsskydd för ökad trygghet. 

I det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet ingår inte

• enskild näringsidkare

• delägare i ledande ställning i aktiebolag (och som äger
över 30 % av bolaget eller tillsammans med familje
medlemmar över 50 %)

• bolagsmän i öppet bolag

• ansvariga bolagsmän i kommanditbolag.

Därför kan vi erbjuda dig en frivillig olycksfallsförsäkring 
utan självrisk och som gäller dygnet runt i hela världen.

Vid resor utomlands rekommenderar vi dock att du 
 kompletterar olycksfallsförsäkringen med en rese
försäkring.

Försäkringen har ingen självrisk och ersätter:
• Sjukvårdskostnader till följd av olycksfall eller yrkes

sjukdom, mediciner samt resekostnader utan övre
gräns.

• Dagpenning utbetalas vid tillfällig arbetsoförmåga.
Dagpenningens storlek bestäms av din årsarbets
inkomst och utbetalas i högst 1 år. Om den försäkrade
inte kan återgå till arbetet övergår ersättningen i olycks
fallspension.

• Olycksfallspension, om du 1 år efter olycksfallet är
fullständigt arbetsoförmögen utbetalas 85 % av din
årsarbetsinkomst (65 år 70 %).

• Familjepension utbetalas vid dödsfall till efterlevande
maka/make, till sambo i vissa fall, till barn under 18 år
och studerande under 25 år. Pensionens maximibelopp
är 70 % av överenskommen årsarbetsinkomst.

• Menersättning utbetalas till en skadad som har fått ett
bestående allmänt men av en skada eller en sjukdom
(som beror på ett skadefall)

• Rehabilitering
Full dagpenning eller olycksfallspension utbetalas under
rehabiliteringstiden. För yrkesutbildning ersätts också
studie och resekostnader.

• Övriga ersättningar

• Begravningshjälp

• Undersökningskostnader vid yrkessjukdom

• Hemvård

• Reparation eller återanskaffning av glasögon och
proteser (vid kroppsskada)

Exempel 
En företagare skar under arbetet upp högra handens 
pekfinger på en vass plåtkant. Pga detta var hen sjuk
skriven och arbetsoförmögen i 10 dagar. Under tiden 
lyfte hen dagpenning baserat på årsarbets inkomsten 
40 000 € (360 dagar/40 000 = 111,11 €/dag x 
10  dagar), 1 111,11 €. Dessutom ersattes sjukvårds
kostnaderna. 

Premien
Premien för olycksfallsförsäkringen beror på ditt yrke 
samt årsarbetsinkomst. Årsarbetsinkomsten ska vara 
den samma som din FöPLnivå – vilken behöver vara i 
kraft före företagarens olycksfallsförsäkring kan tecknas. 
 Premien är avdragsgill i beskattningen.

Skatteplikt
Ersättningar för inkomstbortfall, t ex dagpenning, olycks
fallspension och familjepension, är skattepliktiga.

Däremot är menersättning, sjukvårds och andra 
kostnads ersättningar skattefria.

Försäkringsbegränsningar
Olycksfallsförsäkringen gäller bl a inte om olycksfallet 
inträffar:

• i arbete hos en annan arbetsgivare

• i arbete som omfattas av lagen om pension för
 lantbruksföretagare

• i professionell idrott

• under fritiden då den försäkrade p g a samma skadefall
har rätt till ersättning enligt någon annan lag, t ex trafik 
eller patientförsäkringslagen.

Tilläggsförsäkringar
Behöver du ytterligare skydd för din verksamhet så har 
vi flera tilläggsförsäkringar anpassade för olika branscher 
och verksamheter.

Se mer på omsen.ax/foretagsforsakringar. Vi hjälper dig 
gärna med att se över ditt försäkringsbehov!
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