Helsingborg i januari 2018

Premie- och Villkorsförändring Gruppförsäkring 2018-03-01
I samband med huvudförfallodag förnyas våra villkor och det blir 2018 års villkor för samtliga delar av
våra Grupp- och Sjukvårdsförsäkringar. Ett antal förbättringar samt förtydligande av villkor finns det
även i år och dessa kommer som vanligt att läggas ut på vår hemsida, www.hjerta.se/villkor.
Det kommer även att bli aktuellt med vissa premieförändringar. Vårt goda skaderesultat för
gruppförsäkrade inom Hjerta gör att vi får en mindre höjning av premierna på vissa moment. På
grund av ökade medicinska trenden (vårdkostnader, läkemedel och ny medicinsk teknik som ligger
på ca 10% i nuläget) får vi en generell ökning inom området Sjukvårdsförsäkring.
Vi kan konstatera att försäkrade inom Hjerta fått fördelaktigare förändringar än många andra och i
inget fall en högre ökning än någon annan.
Tänk på att du får en högre premie om du byter åldersintervall (16-39, 40-54, 55-67 och 68-70 år)

Aktuella moment där det blir en förändring av premien är följande:

För dig som har försäkring där If är försäkringsgivare blir det en ökning på ca 8% avseende samtliga
delar inom Sjukvårdsförsäkring.
För dig som har en Sjuk & Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring, Sjukförsäkring eller Trygghetskapital
blir premien glädjande nog oförändrad. På grund av skaderesultatet blir det dock en ökning med ca
5% för dig som har en ren Olycksfallsförsäkring.
Har du ett Småföretagarpaket får du nu ett betydligt bättre skydd och förbättrade villkor. Från
årsförnyelsen innehåller detta paket en Livförsäkring på 15pbb istället för 10pbb och vi har tagit även
bort avtrappningen (som var 5% om året från 55-års ålder) av försäkringsbeloppet. Du behåller
Olycksfallsbelopp på 50pbb och när det gäller Sjukvårdsförsäkringen så behåller du 500 kr i självrisk
vilket då inte längre finns i övriga sjukvårdsförsäkringar hos If. Dessutom förlänger vi slutåldern på
mångas begäran till 67 år på hela paketet. Det innebär en höjning av premien med ca 5% utöver den
generella ökningen på grund av den medicinska trenden för sjukvårdsdelen. Innebär att ökningen för
genomförda förbättringarna är inte så stor.

Nyhet för dig med If Sjukvård
Samtliga med If sjukvård (inkl. Småföretagarpaket) har nu fått en förstärkning i sin vårdrådgivning i
samband med en komplettering med E-vård och gör det i samarbete med Kry. Man laddar ner Kryappen, behöver bank-id, vårt försäkringsnummer som är SP 97915 och sitt personnummer för att
kunna komma igång. Mer information kommer bland annat att finnas på ert nya försäkringsbevis.
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Om du har försäkringar där Euro Accident är försäkringsgivare blir det en höjning av
Sjukvårdsförsäkring Privat Access Silver med obligatorisk anslutning på ca 9%. Privat Access utan
självrisk får en ökning med 10% då här föreligger ett lite högre skaderesultat.
Individuellt tecknad Privat Access Silver med 500 kr i självrisk får en ökning med 5% i ålder 16-39 år,
9% i ålder 40-54 år samt 13% i åldern 55-67 år. Har du valt en självrisk med 1500 kr blir höjningen
0%, 5% respektive 15% i de olika ålderskategorierna. Barntillägget får en ökning med 12%
Även här är det noterbart med den medicinska trenden som då har en ökning på ca 10%.
Vad avser andra gruppförsäkringsmoment som Olycksfalls-, Liv-, Avbrotts-, Sjuk och Olycksfall samt
Sjukförsäkringar blir det smärre höjningar på max 2% höjning. Barn & Ungdomsförsäkring får en
ökning med 11% för enbarnsförsäkring och 15% för flerbarnsförsäkring beroende på ett högre
skaderesultat. För er med Kritisk sjukdom blir höjningen ca 6%.
Ett moment sticker dock ut markant och det är Sjuk & Arbetslöshetsförsäkring som har ett riktigt högt
skaderesultat. Detta leder dels till en premieökning på närmare 40% samt att Euro Accident tar bort
momentet ur sitt sortiment. Befintliga kunder får ligga kvar i en ”Run-Off” produkt men ingen
nyteckning är möjlig.

Med vänliga hälsningar

Hjerta Gruppförsäkringar
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