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Premie- och Villkorsändringar Gruppförsäkring 2020-03-01 
 
 
I samband med huvudförfallodag kommer inte våra villkor att förändras utan förnyas med 2019 års villkor för 
samtliga delar av våra Grupp- och Sjukvårdsförsäkringar. Villkoren ligger som vanligt på vår hemsida, 
www.hjerta.se/villkor-policy 
 
Glädjande i år är att vi i samband med förnyelsen lyckats förhandla fram så det blir väldigt få höjningar av 
premierna. Det är bara Barn & Ungdomsförsäkring som får en höjning på 10 % när det gäller 
gruppförsäkringsmoment. Övriga premier ligger kvar på oförändrad nivå oaktat om ni har EuroAccident eller If 
som försäkringsgivare.  
 
På grund av ökade medicinska trender (vårdkostnader, läkemedel och ny medicinsk teknik) får vi generellt en 
ökning av premierna inom området sjukvårdsförsäkring. Inom detta område ser vi även ett större utnyttjande 
inom några av momenten och därmed i vissa fall högre skaderesultat än övriga gruppmoment. 
 
Ökningen av premie på individuell sjukvårdsförsäkring hamnar på ca 6% och om ni har ett kollektivt moment 
blir ökningen ca 10%. Dock har det detta året visat sig att ett antal av våra kunder med kollektiv 
sjukvårdsförsäkring har ett väldigt bra skaderesultat och dessa bolag kommer därför att få bibehålla 2019 års 
premie även under 2020. Ni ser er i nya premie på bilagd faktura. 
 
En positiv nyhet är att samtliga sjukvårdsförsäkringar får en slutålder på 70 år utan att premien påverkas. 
 
Några få kunder med kollektiv sjukvårdsförsäkring har fått en högre ökning av premien på grund av sitt 
skaderesultat men ni skall sedan tidigare ha fått information om detta och förslag på eventuella åtgärder från er 
försäkringsrådgivare. 
 
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.  
 
Notera dock att du kan få en högre premie om du byter åldersintervall på ditt aktuella försäkringsmoment. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Hjerta Gruppförsäkringar 
 
 
 
  


