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Premie- och Villkorsändringar Gruppförsäkring 2021-03-01 
 

 

I samband med förnyelsen har Hjerta gjort en ny upphandling för att konkurrensutsätta vårt erbjudande inom 

Grupp- och Sjukvårdsförsäkring.  

 

Efter slutförd utvärdering kan vi glädjande nog meddela att Euro Accidens erbjudande står sig fortfarande 

mycket starkt och för dig som har gruppförsäkring med Euro Accident som försäkringsgivare kan vi informera 

om att det inte kommer att ske några som helst premieökningar. 

 

För dig som har haft If som försäkringsgivare blir det förändringar i samband med förnyelsen. If har valt att 

träda ut samarbetet med oss på grund av deras ändrade distributionsstrategi. Efter slutförd upphandling  blev det 

Länsförsäkringar som ersätter If och deras tidigare erbjudande. Länsförsäkringar som är ett mycket 

välrenommerat försäkringsbolag med stort kundfokus erbjuder ett komplett och prisvärt utbud till förmånliga 

villkor som väl överenstämmer med tidigare lösning hos If. 

 

I samband med förnyelsen får du då som haft If bibehålla ditt moment men får Länsförsäkringar som 

försäkringsgivare. Flytten sker med automatik inom ramen för Hjertas Gruppförsäkringserbjudande och du 

behöver inte göra någonting utom i undantagsfall ( se nedan). Premier och villkor är identiska eller väldigt 

snarlika och i vissa fall får du till och med en lägre premie beroende på vilket försäkringsmoment du omfattas 

av. Har du haft ett försäkringsbelopp som inte erbjuds hos Länsförsäkringar har du fått närmaste högre 

försäkringsbelopp. 

 

Det du måste måste hantera är om du haft ett särskilt förmånstagareförordnande på en Livförsäkring som legat 

hos If . Då behöver vi ett nytt sådant och detta skall skickas in till Hjerta Gruppförsäkring för vidare 

registrering hos Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag. Blankett för detta finns bifogat. 

 

Observera även att om du haft ett Trygghetskapital eller en Sjukförsäkring via If där du har en pågående 

utbetalning eller om du inte är fullt arbetsför så skall du kontakta din försäkringsförmedlare för att erhålla en 

fortsättningsförsäkring hos If. Observera att det bara gäller dessa två moment och inte övriga försäkringar hos If 

som Liv-, Olycksfall eller Sjuk & Olycksfallsförsäkring. 

 

För er som har Sjukvårdsförsäkring med kollektiv premie får de flesta en oförändrad premie och i de fall där 

höjning gjorts på grund av skadeutfall så ligger dessa på 4-10%.  

 

Vad gäller er med individuell premie på Sjukvårdsförsäkring är även här premien oförändrad för de flesta och 

om höjning krävts är den mellan 1-5%. 

 

Notera dock att du kan få en högre premie om du byter åldersintervall på ditt aktuella försäkringsmoment. 

 

Villkoren kommer att uppdateras till 2021 års villkor för samtliga delar av våra Grupp- och 

Sjukvårdsförsäkringar. För er som har Euro Accident som försäkringsgivare kommer inga större förändringar 

att genomföras utan blir en del förtydliganden. Ni som haft If som försäkringsgivare omfattas numera av 

Länsförsäkringars villkor.Villkoren ligger som vanligt på vår hemsida, www.hjerta.se/villkor-policy 

 

Vid eventuella frågor kontakta din försäkrinsgsförmedlare. 
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Med vänliga hälsningar 
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