
 

 

 

     

 

 

 
  

AVBROTTSFÖRSÄKRING VID SJUKDOM / OLYCKSFALL 
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga är en trygghet för företaget om du 

eller någon annan nyckelperson i företaget inte kan arbeta på grund av sjukdom, 
olycksfall eller vård av barn samt även om försäkrad person avlider. 

Försäkringen är framtagen för att vara den mest konkurrenskraftiga 
produkten med bredast tänkbara skydd för företagare där 
nyckelpersoner har en direkt påverkan på företagets verksamhet och 
intäkt. 

Med försäkringen får ditt företag en trygghet genom att ersättningen 
tryggar företaget medan du eller din nyckelperson kan fokusera på att 
bli frisk. 

Ersättningen från försäkringen tillfaller företaget och ni kan själva 
bestämma vad ersättningen skall användas till, t.ex. för att täcka 
intäktsbortfall, hyra in en ersättare eller investera i effektivitetshöjande 
utrustning. 

Ekonomisk ersättning till 

företaget. 

Ersättningen blir en intäkt 

Premien är avdragsgill. 

i rörelsen. 

Fullt arbetsför. 

Mellan 16 och 59 år. 

Folkbokförd i Sverige och ansluten till svensk försäkringskassa. 

För att teckna försäkringen skall du vara: 

Du kan välja försäkringsbelopp i intervaller från 5 000 kr till 80 000 kr per månad. 
För enskild firma är försäkringsbeloppet maximerat till 30 000 kr per månad. 

Ersättning betalas ut månadsvis i efterhand, efter en karenstid om 30 dagar utan 
att dokument som visar på intäktsbortfall behöver redovisas. 

Årspremie i kr vid försäkringsbelopp i kkr per månad 

Ålder 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 

<40 630 1 250 1 880 2 500 3 120 3 750 5 000 6 270 7 500 8 750 9 990 

40-55 1 100 2 200 3 290 4 380 5 480 6 570 8 770 10 960 13 150 15 340 17 530 

>55 1 880 3 750 5 610 7 500 9 370 11 240 15 000 18 750 22 510 26 250 30 000 

Har du frågor eller vill teckna en försäkring? 
Kontakta din försäkringsförmedlare eller försäkringskontakt. 
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