Premie- och Villkorsändringar Gruppförsäkring 2019-03-01
I samband med huvudförfallodag förnyas våra villkor och det blir 2019 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-policy
Det kommer även att bli aktuellt med vissa premieförändringar. Indexering samt vårt skaderesultat för
gruppförsäkrade inom Hjerta gör att vi får en mindre höjning av premierna på vissa moment och högre på
andra. På grund av ökade medicinska trender (vårdkostnader, läkemedel och ny medicinsk teknik som ligger på
ca 7% i nuläget) får vi generellt en större ökning av premierna inom området sjukvårdsförsäkring. Inom detta
område ser vi även ett större utnyttjande inom några av momenten och därmed högre skaderesultat än övriga
gruppmoment.
Har du en sjukvårdsförsäkring så glöm inte bort att du kan använda E-vård eller App för enklare besvär,
kostnadsersättning mm för snabbare och effektivare hjälp.
Om du/ni en sjukvårdsförsäkring utan eller med låg självrisk och tycker att premien börjar bli allför kostsam så
kontakta er försäkringsförmedlare för rådgivning om ett eventuellt byte av självrisknivå för att på detta vis
förändra premienivån.
Notera att du kan få en högre premie om du byter åldersintervall på ditt aktuella försäkringsmoment.
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 7% om du har 1000kr/1500 kr i
självrisk och ca 13% om du har valt 750 kr eller ingen självrisk alls avseende samtliga obligatoriska delar inom
Sjukvårdsförsäkring och ca 19% om du har valt en frivillg anslutning.
För dig som har en Sjuk & Olycksfallsförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring, Sjukförsäkring eller
Trygghetspaket blir höjningen ca 5%.
Har du ett Småföretagarpaket får du en ökning ca 8% om du valt Grundpaket och 4% om du har ett Lightpaket.
Om du har försäkringar där Euro Accident är försäkringsgivare blir det en höjning av Sjukvårdsförsäkring
Privat Access med frivillig/obligatorisk anslutning med 1500 kr i självrisk på ca 7%. Privat Access med
frivillig/obligatorisk anslutning och 500 kr i självrisk får en höjning med 11% och utan självrisk får en ökning
med 17% då här föreligger ett högre skaderesultat.
Vad avser andra gruppförsäkringsmoment som Olycksfalls-, Liv-, Avbrotts-, Sjuk och Olycksfall, Barn &
Ungdomsförsäkring samt Sjukförsäkringar blir det smärre höjningar på max 3% höjning.
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