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Anvisningar till
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Årsstatistik
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Gäller fr.o.m. 2018 års rapportering av 2017 års uppgifter.

Statistiken rapporteras årsvis, senast den 24 april påföljande år.
Vid frågor om statistiken eller statistikrapporteringen skicka e-mail till
statistik@insurancesweden.se.
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Statistikens mål

Kunna studera långsiktiga trender för sjuk- och
olycksfallsförsäkringar avseende antal försäkringar, och
premieinkomst.

Statistikens syfte

Syftet med statistiken är att ge en bild av utvecklingen av
försäkringsprodukter inom Sjuk- och Olycksfall. Statistiken
ska i första hand tillgodose medlemsföretagens behov, men
även andra aktörer på försäkringsmarknaden och övriga
intressenter ingår i målgruppen.

Statistikens omfattning Uppgifterna ska lämnas av liv- och skadeförsäkringsbolag
som är försäkringsgivare oavsett vem som marknadsför
försäkringen. Uppgifterna ska redovisas på individ-, grupprespektive arbetsgivarbetald försäkring. Försäkringar som
innehåller både sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser
redovisas som sjukvårdsförsäkring/hälsoförsäkring.
Följande ska inte ingå:
• Sjuk- och olycksfallsförsäkring som är knuten till annan
försäkringsgren (t.ex. olycksfallsförsäkring som tillägg till
hemförsäkring).
• Tilläggsförsäkring knuten till annan försäkringsgren (t.ex.
premiebefrielseförsäkring i ålderspensionsförsäkringar).
Redovisning

Antal försäkringar den sista december respektive år, summa
premieinkomst för redovisningsåret.

Leverans

Leverans görs senast den 24 april året efter redovisningsåret
och görs enligt blankett.

Publicering

Preliminärt under vecka 19 året efter redovisningsåret.

Konfidentialitet

De enskilda bolagens uppgifter behandlas konfidentiellt och
resultaten presenteras enbart som totaler för samtliga bolag.

Bestånd och premier

Antal försäkringar avser antalet försäkrade (personnummer) vid utgången av redovisningsperioden. Vid gruppförsäkring ska antalet försäkringar beräknas som antalet
personnummer per produkttyp och avtal. Om antalet personnummer inte är känt ska bästa möjliga skattning göras. Om
antalet försäkringar inom arbetsgivarbetald försäkring inte är
känt ska bästa möjliga skattning göras.
Premieinkomst redovisas som fakturerad premie för den
aktuella redovisningsperioden efter avdrag av eventuella
rabatter.
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Variabel
Individuella
försäkringar
Gruppförsäkringar

Förklaring
En individuell försäkring innebär att den inte har tecknats i
grupp. Försäkringen har antingen betalats av den
försäkrade själv eller av den försäkrades arbetsgivare.
En gruppförsäkring med frivillig anslutning innebär att
individer som omfattas av gruppavtalet själva avgör om de
vill omfattas av försäkringsavtalet (vara försäkrad).
Vanligtvis betalar den försäkrade premien.

Arbetsgivarbetalda
försäkringar

Denna typ av försäkring tecknas av arbetsgivare och innebär
att alla som omfattas av gruppavtalet automatiskt är
försäkrade. Arbetsgivaren betalar premien och är
försäkringstagare. Försäkringen kan, men behöver inte,
omfatta alla anställda.

1 Sjukförsäkring
periodisk utbetalning

Sjukförsäkringar med utbetalning under en viss period.
Sjuk- och olycksfallsförsäkringar redovisas på rad 3 för
vuxna och rad 5 för barn.

2 Sjukförsäkring med
engångsutbetalning

Sjukförsäkringar med engångsutbetalning, t.ex.
förtidskapital och liknande. Sjuk- och olycksfallsförsäkringar
redovisas på rad 3 för vuxna och rad 5 för barn.

3 Sjuk- och
olycksfallsförsäkring
(för vuxna)

Försäkringar för vuxna som innehåller båda momenten sjuk
och olycksfall. Motsvarande försäkringar för barn redovisas
som barnförsäkringar på rad 5.

4 Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringar för både barn och vuxna.

5 Barnförsäkring
(sjuk- och olycksfall)

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn. Endast
olycksfallsförsäkring för barn redovisas på rad 4.

6 Sjukvårdsförsäkring/Hälsoförsäkring

Försäkringar som innehåller både sjukvårds- och
rehabiliteringstjänster. Ger snabb tillgång till rådgivning och
sjukvård, förebyggande hälsovård samt rehabilitering.

7 Rehabiliteringsförsäkring

Här ingår olika former av förebyggande och rehabiliterande
tjänster för att öka möjligheterna att återgå i arbete efter
sjukfrånvaro.

8 Sjukavbrotts- och
ersättarförsäkring

Sjukavbrotts- och ersättarförsäkringar ger skydd att täcka
kostnader för ersättare vid arbetsoförmåga för t.ex.
företagare. Här ingår även ”Loss of licence”-försäkringar,
som ger ersättning vid behörighetsförlust på grund av
medicinska skäl.

9 Gravidförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för både barn och
mamman, ibland även för pappan.
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Avseende år

Org nr Inst nr

Löpnr

Uppgiftslämnare:
Telefon:

Individuella försäkringar
Antal
försäkringar
Produkttyp
1

Sjukförsäkring periodisk utbetalning

2

Sjukförsäkring med engångsutbetalning

3

Sjuk- och olycksfallsförsäkring (vuxna)

4

Olycksfallsförsäkring

5

Barnförsäkring (sjuk- o olycksfallsförsäkring)

6

Sjukvårdsförsäkring/Hälsoförsäkring

7

Rehabiliteringsförsäkring

8

Sjukavbrott eller ersättarförsäkring

9

Gravidförsäkring

SUMMA

0

Gruppförsäkringar

Premieinkomst
(kSEK)

Antal
försäkringar

0
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Arbetsgivarbetalda
försäkringar

Premieinkomst
(kSEK)

Antal
försäkringar

0

0

TOTALT

Premieinkomst
(kSEK)

Antal
försäkringar

0

Premieinkomst
(kSEK)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

