Vägen till en
lyckad upphandling
Bliwa

En handbok för dig som jobbar
på fackförbund med medlemsförsäkringar
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VÄGEN TILL EN LYCKAD UPPHANDLING – BLIWA

Förord
Alla fackförbund vill förstås kunna erbjuda det bästa
försäkringsskyddet till sina medlemmar. Men det är
svårt att veta hur man ska gå tillväga och vad man
behöver tänka på vid en upphandling.
Så svårt som det kan upplevas tycker vi
på Bliwa inte att det ska behöva vara.
Denna handbok ser vi som en del av vårt
hållbarhetsarbete. Att jobba med begriplighet är självklart för oss, likaså att bjuda
på vår kunskap.
Vi tror att vi kan hjälpa till att göra upphandlingsarbetet mer effektivt för alla
inblandade. Om vi hjälper er att bli bra
beställare får vi och våra kollegor i
branschen bästa förutsättningarna att ta
fram anpassade lösningar för era
medlemmar utifrån deras faktiska behov.

Oavsett om ni väljer Bliwa i framtiden
eller något annat försäkringsbolag tror vi
ändå att vi har bidragit med något gott.
Sveriges fackförbund kan fortsätta erbjuda
konkurrenskraftiga gruppförsäkringar. Och
tryggare medlemmar skapar i sin tur ett
tryggare och mer hållbart samhälle, något
vi alla mår bra av i slutändan.

Win-win
För er, för era medlemmar, för oss och för samhället i stort.

VÄGEN TILL EN LYCKAD UPPHANDLING – BLIWA				

3

Varför gruppförsäkring?
Försäkringar som medlemsförmån har funnits i
decennier. Är det självklart att de ska ingå i det
fackliga medlemskapet för evigt? Nedan listar vi
tre viktiga anledningar till varför gruppförsäkring
fortfarande är en bra medlemsförmån.
Solidarisk tröskel

Avtalsparten kan själv vara med och
påverka vilka som ska få omfattas av
försäkringarna. Som medlem i ett förbund
ingår man i ett större sammanhang med
en solidarisk syn på medlemsförmåner.
Därmed kan man ha generösare inträdeskrav i försäkringen än annars. Om man
är överens om att det skall vara enkelt att
teckna en försäkring, utan krav på
omfattande hälsoregler när man är ny
medlem, skapar man en försäkringslösning där ingen behöver känna att
man lämnas utanför.

Kvalitetsgranskad lösning

Som medlem är det tryggt att veta att mitt
fackförbund redan har tillvaratagit alla
mina intressen, förhandlat fram de bästa
lösningarna och dessutom fortsätter att
följa upp och se över kvaliteten på den
medlemsförmån som erbjuds.

Anpassad prissättning

Gruppförsäkring gör det möjligt att sätta
premien utifrån de förutsättningar som
gäller för gruppen. Exempelvis kanske
gruppen har dokumenterat låga sjuktal,
då kan det återspeglas i premien. Eller det
kanske finns skäl att omfördela riskpremien
bland de försäkrade medlemmarna för att
skapa ett generöst försäkringsskydd där
man tillsammans delar på kostnaden.
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Ordlista
Full arbetsförhet: innebär att en medlem vid tidpunkten för ansökan
om försäkring kan utföra sitt vanliga arbete utan inskränkningar.
Förskydd: kostnadsfritt paketerbjudande till nya medlemmar.
Förköpsinformation: information om försäkringen som ska
underlätta för medlemmen i val av försäkringsskydd. Informationen
sammanfattar försäkringens innehåll, kostnader, omfattning och
begränsningar.
Gruppmedlem: den som tillhör gruppen och har rätt att teckna
försäkring.
Medförsäkrad: partner till gruppmedlem.
Moturval: det kan finnas risk för att personer med sämre hälsa eller
stor risk är mer benägna att teckna en fördelaktig försäkring än vad
som annars är fallet. Detta kallas för moturval.
Optionsrätt: den försäkrade har vid bestämd tidpunkt eller händelse
rätt att höja försäkringsbelopp i avtalet.
Reservationsanslutning: gruppmedlemmen ansluts till försäkringen
genom att inte tacka nej till ett erbjudande om försäkring inom en
viss svarstid.
Skadefall: en oönskad händelse som ger rätt till försäkringsersättning enligt försäkringsvillkoren.
Skadeår: det år skadefallet inträffar.
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Steg 1:

1

Före upphandlingen

Innan själva upphandlingen sätter igång finns det en del saker ni bör
diskutera. I detta avsnitt går vi övergripande igenom vad ni bör veta
och göra för att kunna sätta igång.

Hur en upphandling går till
Generellt består en upphandling av ett visst antal
steg. Stegen ser oftast ut som nedan.
Meddelar nuvarande leverantör

Fackförbundet meddelar nuvarande
leverantör att de kommer att upphandla.

Upphandlingsunderlag sammanställs

Denna punkt kan ta ganska lång tid men
bör vara klar innan inbjudan till
försäkringsbolag skickas ut.

Kontakt tas

De försäkringsbolag som är intressanta
att ha med i upphandlingen kontaktas.
Försäkringsbolagen lämnar besked om de
vill delta eller inte i upphandlingen.

Sekretessförbindelse

Sekretessförbindelse ingås för att försäkringsbolagen ska garantera att de behandlar
de uppgifter som de får del av under
upphandlingen konfidentiellt. Därefter
skickas upphandlingsunderlaget över.

Offertsvar lämnas

Försäkringsbolagen sammanställer offertsvar och lämnar över till fackförbundet
eller annan part som hjälper fackförbundet
med upphandlingen.

Utvärdering

En första utvärdering av alla försäkringsbolag görs av fackförbundet för att sålla ut
de mest intressanta offertsvaren.

Presentation av offertsvar

delta i en första presentationsrunda där
varje bolag får ungefär 1-2 timmar på sig.

Väljer ut några alternativ

Fackförbundet fortsätter sin utvärdering
och väljer ut de mest intressanta offerterna.

Eventuellt en andra presentation

Ibland ingår en andra presentation vid
upphandling där fackförbundet vill att
försäkringsbolagen djupdyker i några
särskilda frågor. Även då brukar
presentationen pågå ungefär 1-2 timmar.

Förhandling

Efter övervägande brukar fackförbundet
slutförhandla avtals- och villkorsparametrar
med ett utvalt försäkringsbolag.

Meddela val

De försäkringsbolag som inte blivit valda
får veta detta via telefon och via mejl.

Avtal signeras

Avtal med utvalt försäkringsbolag signeras.

Feedback till de som ej blev valda

Ofta får försäkringsbolagen som inte blev
valda någon form av utvärdering och
förklaring till beslut. En del fackförbund
erbjuder även en genomgång där de ger
feedback till försäkringsbolagen om varför
de inte blev valda, vilket uppskattas och är
utvecklande för branschen.

Försäkringsbolagen får presentera sina
offertsvar. Ofta får alla försäkringsbolag
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Hur du kommer igång
Nu är det dags att komma igång – men, vad behöver
ni tänka på? Nedan är en kort lista över vad som
bör göras innan ni tar en första kontakt.
Bestäm syfte

Kanske är inte alla medlemsförsäkringar
viktiga för er? Eller är inkomstförsäkringen
en av de viktigaste? Att bestämma syftet
med eventuell upphandling är det första ni
bör ta tag i.

Vem som ansvarar

Beroende på kunskap och tidigare
erfarenhet kan det vara bra att flera olika
personer deltar i en arbetsgrupp och
hjälps åt med upphandlingen. Desto fler
perspektiv och kompetenser som ingår,
desto lättare att utvärdera. En del fackförbund väljer att använda förmedlare som
tar hand om arbetet och kanske sedan
även sköter förvaltningen av avtalet.

Läs igenom nuvarande avtal

Börja med att läsa igenom ert nuvarande
avtal. Om du var med vid förra upphandlingen har du säkert bra känsla för vad
ni ville åstadkomma då, annars går ofta
intentionen med samarbetet att läsa i
avtalet. Dessutom får du en bra bild av vad
framtida avtal kan/bör innehålla.

Uppsägningstid

Kontrollera vilken uppsägningstid ni har
på ert nuvarande avtal. Uppsägningstiden
kan vara allt från bara några månader upp
emot ett år.
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Skallkrav

Det finns säkert kriterier som inte är
förhandlingsbara, exempelvis KPI:er om
kvalitet, försäljning eller transparens. Kom
tidigt överens om vilka de är och se till att
de framgår under processen.

Önskelista

Ni har troligen flera viktiga önskemål som
inte väger lika tungt som skallkraven.
Dokumentera önskemålen. Längre fram
behöver ni vara tydliga med att även dessa
ingår i upphandlingen.

Mål

Sätt upp vilka mål ni har med upphandlingen. Förslagsvis avgränsade, mätbara
och sådana som ni kan följa upp framöver
med försäkringsbolaget.

Sätt upp en tidplan

De flesta byten av försäkringsbolag sker
vid ett årsskifte och då kan det vara klokt
att räkna baklänges från det. Förslag till
tidplan finns på sidan 13.

Sätt bollen i rullning

När ni gjort ovanstående är det dags att
fatta beslut om ni vill gå ut på upphandling.
Glöm inte att säga upp nuvarande avtal i
tid och på rätt sätt!

VÄGEN TILL EN LYCKAD UPPHANDLING – BLIWA

Magnus Sjölander
Pensionsspecialist

Foto: Patrik Nygren

Hur viktiga är försäkringar
som medlemsförmån?

Att kunna erbjuda trygghet är en väsentlig
uppgift i vårt medlemserbjudande. Med ett
fullgott skydd i botten kan man, utan oro,
lägga fokus på andra delar i livet.
Inkomstförsäkringen har givetvis en
central roll i erbjudandet men försäkringserbjudandena värderas generellt högt av
medlemmarna. Särskilt personförsäkringarna får en alltmer betydande roll, särskilt
för medlemmar som saknar kollektivavtal,
arbetslösa medlemmar eller egenföretagarmedlemmar.

Vilka medlemsförmåner tror ni
kommer vara viktiga i framtiden?

Vi ser idag nya typer av yrken och
anställningsformer växa fram, till exempel
kombinatörer och egenanställda, och
det är nödvändigt att även trygghetsförmånerna harmonierar med utvecklingen.
Nya produkter kan bli aktuella men framförallt behöver vi se en kontinuerlig utveckling av de befintliga skydden. Behovet av
trygghetslösningar kommer inte att
minska, tvärtom, men utmaningen ligger

i att kunna erbjuda möjlighet till en enkel
och begriplig helhetsöverblick.

Vilka kriterier är viktiga för
er när ni utvärderar samarbeten?

En gemensam målbild tillsammans med
vår samarbetspartner – stabila, relevanta
och pålitliga lösningar för våra medlemmar
till konkurrenskraftiga premier. Unionen har
alltid ambitionen att vara en delaktig och
aktiv partner i samarbetet och värdesätter
transparens i affären högt.

Hur viktigt är hållbarhet som utvärderingskriterium för er i upphandling?

Hållbarhet är alltid en viktig faktor som vi
bär med oss i alla delar av vårt arbete, så
även i upphandlingar.
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Författandet av en offertförfrågan
Här presenteras några av de avsnitt vi tycker att ni
ska ha med i upphandlingsunderlaget.
Kontaktperson

Kanske det mest grundläggande, men var
tydlig med vem som är er kontaktperson.

Information om process

Ett avsnitt bör beskriva processen. Då
kan försäkringsbolag som lämnar offert
ta hänsyn till er tidplan och andra särskilt
viktiga datum.

Vision och syfte

Vad står ni för och vad har ni för vision?
Fundera på vad som kan vara av vikt för
en presumtiv leverantör att känna till.
Kommunicera också syftet med
upphandlingen.

Fungerat bra/mindre bra

Många gånger är det inte bara på grund av
premier eller villkor ett fackförbund väljer
att gå på upphandling, det kan handla om
andra frågor som är minst lika viktiga. Var
transparent med vad som är viktigt för er i
ett framtida samarbete.

Avtalstid

I underlaget behöver ni ange om ni önskar
någon särskild avtalstid eller om det är
upp till försäkringsbolaget att föreslå.

Krav

Beskriv alla skallkrav och sådant som
platsar in på önskelistan. Var tydlig med
vad ni inte är flexibla kring.

Håll ihop försäkringstyper

Alla försäkringsbolag levererar inte alla
försäkringslösningar. Blanda därför inte
frågor om olika försäkringstyper i underlaget
ifall något bolag bara ska svara på vissa
delar (exempelvis uppdelning mellan
person-, inkomst- och sakförsäkring).

Försäljningsmål

Fundera på vilka mål ni har, exempelvis
beståndstillväxt. Beskriv gärna vilka
insatser som gjorts tidigare och vilken
effekt det har givit. Kanske är ni särskilt
nöjda med något specifikt eller har någon
utmaning ni vill få hjälp med att lösa?

Anslutningsform

Det går att ansluta medlemmar till
försäkring på olika sätt. Hur ni vill göra bör
beskrivas. En vanlig lösning är reservationsanslutning* av nya medlemmar. Annat
kan exempelvis vara kampanjer med olika
hälsokrav.

Säkra er exit ur ett nytt avtal

Se till att avtala med ny försäkringsgivare
att de förbinder sig bistå med relevanta
försäkringsdata när ni eventuellt går på
upphandling igen.

Övertaganderegler

Beskriv de regler som ni vill ska gälla för
övertagande av försäkrade medlemmar.
*Se ordlista på sidan 5
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Medlemsförmånsinriktning
Inriktningen på försäkringserbjudandet kan
skilja sig mycket mellan olika fackförbund. Vad just
ni vill erbjuda bör finnas med i offertförfrågan.
Vilka försäkringar ni vill erbjuda

Vilka livshändelser vill ni försäkra?
Försäkringsskydd som ofta erbjuds är:
- vid dödsfall
- vid olycka och sjukdom
- vid sjukskrivning
- specialistvård
- vid allvarlig diagnos
- vid graviditet
- vid arbetslöshet
- för din partner och dina barn

Paketering av försäkringserbjudandet

Vanligt är att erbjuda åtminstone livförsäkring
och olycksfallsförsäkring i vad som kallas
förskydd*: ofta tre premiefria månader
med försäkringspaket för nya medlemmar.
Är det viktigt för er att kunna vara flexibla
i erbjudandet (exempelvis kunna byta ut
försäkringar i paketet och testa vad era
medlemmar vill ha) eller vill ni att erbjudandet ska se likadant ut över tid? Kanske
olika försäkringsbelopp? Vill ni att det ska
gå att teckna andra försäkringar fördelaktigt under förskyddsperioden? Detta är
frågor att besvara eller fråga försäkringsbolagen om. Erbjudandet kan skilja
mycket mellan olika försäkringsbolag.

Försäkring för alla

Vill ni erbjuda någon försäkring som ska
ingå i medlemskapet? Exempel på det kan
vara inkomstförsäkring eller personförsäkring som alla medlemmar ska ta del av.
Den obligatoriska försäkringen ingår sedan
i medlemskapet och ni som fackförbund
betalar premien. Notera att en försäkring
som ingår i medlemskapet, och som har
ett lågt försäkringsbelopp, kan ge en falsk
trygghet att medlemmen inte behöver
komplettera eller själv teckna försäkring.
Då är det viktigt att vara tydlig med att det
inte är ett fullgott skydd för alla livssituationer. Hur hanterar ni eller försäkringsbolaget kommunikationen kring detta?

Erbjudande till olika grupper

För en del fackförbund är det viktigt att
premiera yngre medlemmar utifrån
rekryteringssyfte, för andra är det upp till
en viss ålder premierna behöver hållas
nere, eller att en viss försäkring är extra
förmånlig. Kanske är cheferna en viktig
medlemsgrupp? En del förbund applicerar
en form av likabehandlingsprincip där
alla ska få samma erbjudande. Om någon
form av segmentering önskas bör detta
framgå tydligt i underlaget.
*Se ordlista på sidan 5
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Bilagor till upphandlingsunderlaget
För att försäkringsbolagen ska kunna beräkna
premier behöver de tillgång till statistikunderlag.
Det är bra att ha framförhållning och meddela
nuvarande försäkringsgivare så att de får tid att ta
fram underlaget.
Sammanställning per produkttyp

Till varje produkttyp behövs ett beståndsunderlag som specificerar: ålder, kön,
antal försäkrade (gruppmedlemmar* och
medförsäkrade* specificerade var för sig).

Förändring över tid

Information om hur försäkringsbeståndet
har förändrats över tid. Kanske har man
genomfört kampanjer som gett stora
rörelser i den försäkrade gruppen? Delge
all information om större förändringar per
produkt (också stora villkorsändringar som
kan ha påverkat försäkringen).

Beståndsstatistik

Antal medlemmar som omfattas av
försäkringen per produkttyp och år. De tre
senaste åren, men gärna ännu fler.

Skadestatistik

Teckningsstoppade produkter

Var tydlig med att specificera i underlaget
vilka försäkringar som inte säljs längre.

Bearbetningsbar data

Rådata fungerar utmärkt! Se bara till att
det finns tydliga definitioner kring den
information som rådata innehåller. Det
spelar heller inte stor roll om informationen
är uppdelad på olika tabeller. De som
räknar är experter på att strukturera, tolka
och matcha information.

Bilagor till underlaget

Skicka med nuvarande försäkringsbolags
villkor, förköpsinformation* och ansökningshandlingar. Glöm inte bort att bifoga
material om förskydd* till nya medlemmar.
*Se ordlista på sidan 5

Antal skadefall per produkttyp och
skadeår*. De senaste tre åren, men gärna
ännu fler.

Utbetald försäkringsersättning

Totalt utbetald försäkringsersättning per
produkttyp och skadeår*, för minst tre år.
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När du ska sätta igång
Ni har valt ut de försäkringsbolag ni vill ta kontakt
med, men när är det dags? Hur lång tid tar ett byte
ungefär?
Börja i god tid

Det finns egentligen bara ett tips – börja
i god tid! Både avlämnande och mottagande försäkringsbolag har sannolikt
ledtider för att verkställa alla insatser.
Ungefär 10–13 månader före avtalets
utgång bör ni sätta igång.

Ledtider för försäkringsbolagen

Försäkringsbolagen behöver ungefär
1,5–2 mån på sig för att förbereda ett
offertsvar. Vid större volymer behöver
försäkringsbolagen mer tid på sig för att
göra antaganden kring risker, kapitalkrav
och påverkan på verksamheten.

DEC

JAN

TA FRAM
UNDERLAG

SKICKA
TILL
UTVALDA

FEB

MARS

APRIL

OFFERTSVAR OCH
UTVÄRDERING

Ledtider för fackförbund

Ni som fackförbund behöver lika lång tid
för att utvärdera och besluta kring vilket
försäkringsbolag ni vill samarbeta med i
fortsättningen, ungefär 1,5–2 månader. Ni
behöver tid att gå igenom offerter, träffa
alla eller utvalda bolag och också tid till er
egen beslutsprocess.

Nya medlemmar

Om nya medlemmar ska anslutas från en
tidigare tidpunkt än övertagande av
befintligt bestånd (vanligt att göra från
1 oktober) är det önskvärt att fackförbundet
informerar den utvalda offertgivaren senast
under maj månad.

MAJ

MEDDELAR
BESLUT

JUNI

DEC/JAN

GENOMFÖRANDE
NYTT SAMARBETE
SAMT AVSLUT
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Steg 2:

2

Under upphandlingen

Nu är ni framme vid steget för utvärdering. Följande kapitel kommer
lyfta en del av de områden som ni förmodligen kommer vilja titta
närmare på.

Utvärderingspunkter
För att utvärdera offerter är det bra att inte
bara fokusera på premien, utan också utgå från
nedanstående.
Produkter och tjänster

Hur du jämför produkter och tjänster kan
du läsa mer om på sidan 16.

Vad som påverkar premienivåerna

Sätt dig in i vad försäkringsbolagen räknar
på och vad ni kan påverka. Läs mer på
sidan 17.

Digitalisering

Digitaliseringsgraden varierar mellan
försäkringsbolagen. Läs mer på sidan 18.

Sätt att anslutas till försäkring

Hur lätt vill ni att det ska vara att anslutas
till en försäkring? Läs mer på sidan 19.

Samarbetsformer

Premier och villkor i all ära, men hur
försäkringsbolag och fackförbund väljer
att samarbeta är minst lika viktigt för att
tillsammans kunna bygga en bra
medlemsförmån. Läs mer på sidan 21.

Försäljning

Om försäljning är viktigt för er kan det vara
bra att läsa mer på sidan 22.

Hållbarhetsarbete

Långsiktigt hållbarhetsarbete är självklart i
försäkringsbranschen, men på vilket sätt?
Läs mer på sidan 23.

Utvärdera offert och presentation

Det finns en del fallgropar att vara
observanta på. Här samlar vi några av
dem. Läs mer på sidan 24.

Processer för kund

De vanligaste kundresorna kanske ni
vill titta extra på? Överensstämmer de
med hur ni vill att era medlemmar ska
bemötas och kommuniceras med? Läs
mer på sidan 26.
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Produkter och tjänster
När du jämför produkter och tjänster är det bra att
återgå till de behov ni ville tillgodose när ni började
upphandlingen.
Vad ni erbjuder idag

Ni behöver sätta er in i det erbjudande ni
har i dag. Vilka är styrkorna och svagheterna i erbjudandet? En enklare jämförelse
med andra konkurrerande fackförbunds
medlemserbjudanden kan vara en bra
start. Försäkringsbolagen hjälper ofta till
med en sammanfattning om skillnaderna
mellan ert nuvarande erbjudande och det
offererade.

Utvärdera efterfrågan

Alla produkter och tjänster har inte lika
stor efterfrågan. Vid ett eventuellt byte är
det bra att ha gjort en undersökning om
behovet av de produkter och tjänster som
ni idag erbjuder. Om en försäkring inte
har särskilt stor efterfrågan kan det vara
en lämplig tidpunkt att vid bytet ändra i
erbjudandet.

Se över behov utifrån kollektivavtal

Det finns många aspekter att tänka på när
man bygger ett förmånspaket anpassat
utifrån socialförsäkringssystem och
kollektivavtal. Se över behoven.

ett minskat skadeutfall och premiebehov.
För att säkerställa ändamålsenligheten är
det viktigt att löpande följa upp effekten
av tjänsten. De tjänster ni vill ska ingå i en
offert bör tydligt anges i upphandlingsunderlaget.

Lämna öppet för bättre idéer

Det som var bra lösningar för några år
sedan kan ha ersatts med nya och bättre
lösningar. Utmana därför offertgivarna att
komma med såväl jämförbara förslag som
förslag på förbättringar. Ni kan till exempel
uppmana offertgivarna att beskriva hur
de vill jobba med viss typ av sjukskador i
förhållande till de sjukrelaterade
försäkringsprodukterna.

Kompletterande tjänster

Tjänster som erbjuds ska vara tydligt
skadeförebyggande, det vill säga medföra
en tydlig nytta för försäkringsbolaget och
de försäkrade i förhållande till bolagets
försäkringar.

Hur mycket det får kosta

Ingenting är gratis. Även tjänster som
ska fungera skadeförebyggande har en
kostnad. Exempel på sådana tjänster är
samtalsstöd och karriärtjänster. Kostnaden
för tjänsten bör på sikt kunna mötas av
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Vad som påverkar premier
Försäkringsbolag utgår från många faktorer när
man beräknar premie för en försäkring.
Åldersreduktion

Hälsoregler

Vad som ingår, eller inte ingår

Yrken och bransch

Det är vanligt att sänka skadeutfallet och
därmed premien genom åldersreduktion
(avtrappning av försäkringsbeloppet från
en viss ålder till en lägsta nivå).

Villkorsutformningen är premiepåverkande.
Förutom åldersreduktioner av försäkringsbelopp är undantag av särskilda händelser,
karenstider och generella klausuler premiereducerande. Var observant på att sådan
typ av premiereducerande åtgärder ger ett
minskat försäkringsskydd.

Ålder på de försäkrade

Hur gamla är era medlemmar? En gruppförsäkring möjliggör en utjämning av
premie mellan åldersgrupper.

Lågt inflöde

Om få personer tecknar en viss försäkringstyp, kan försäkringen bli dyrare. Risken
behöver spridas på många människor för
att vara fördelaktig.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet förändras över tid utifrån
ändrat prisläge i Sverige. Försäkringsbelopp
som anges i prisbasbelopp värdesäkras
därmed, men även premien påverkas i
motsvarande grad. Försäkringsbelopp som
inte är knutna till prisbasbelopp, och som
inte värdesäkras på annat sätt, tappar i
värde när prisläget går upp.

Hälsoregler påverkar också premien. Ju
generösare hälsoregler desto högre risk
i försäkringen och därmed också högre
premie.

Riskbilden varierar utifrån vilken yrkeskår
eller bransch man är verksam inom. Hur
vanligt är exempelvis sjukskrivning inom
er yrkeskår? Förutsättningar för skadefall
är olika mellan olika branscher och detta
återspeglas i premien.

Mellanhänder

Vissa fackförbund använder förmedlare
för att hantera sina gruppförsäkringar. Det
innebär såväl mervärde som provisionspåslag på premien. Andra sköter själva
viss administration mot en ersättning.

Tjänster

När det finns tjänster kopplade till försäkringen bekostas dessa indirekt av premien.

Jämför inte äpplen med päron

En olycksfallsförsäkring behöver inte
vara lik en annan. Det finns ofta andra
förklaringar till premieskillnader än
försäkringsbolagets vinstmarginal.
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Digitalisering
Någon dag i framtiden kommer förmodligen alla
företag och processer att vara digitaliserade, men
än är vi inte där. Nedan listas frågeställningar som
ni kan vilja att försäkringsbolagen svarar på.
Digital strategi

Hur ser den digitala strategin ut? För en
del ingår digitalisering i den övergripande
strategin, för andra är den separat.
Matchar den er strategi?

som har hänt och vad som kommer ske
(predikativ analys). Likaså att göra
anpassningar utifrån insikter för att möta
kundens behov, förbättra kundupplevelsen
eller öka försäljningen.

Digital kultur

Kundservice och self service

Nyckeln till digitalisering behöver inte
vara teknologi utan är ofta personal och
organisation. Att skapa förutsättning för
transformation och ett gynnsamt klimat
för innovation ställer krav. Hur jobbar
försäkringsbolaget med kulturen?

IT-infrastruktur

Många försäkringsbolag lider av tekniska
arv (legacy). Det driver kostnader för
förvaltning och försvårar för utveckling av
funktioner, tjänster och integreringar med
ny teknik. Utvecklingstiden kan vara lång.
Hur jobbar försäkringsbolagen med det?

Det digitala mötet ser inte alltid likadant ut
som det fysiska mötet. Där en del försäkringsbolag vill frångå personliga möten
och låta kunden göra jobbet själv, väljer
andra att förstärka det personliga samtalet.
Vilka tjänster erbjuds i stället för personlig
service och vad är viktigt för er?

Värdekedjor

Allt kommer inte försäkringsbolagen kunna
göra själva, utan det handlar också om att
nyttja bra lösningar och teknik som andra
bolag utvecklar. Vilka partners samarbetar
försäkringsbolagen med redan idag?

Användning av ny teknik

Vilka tekniska lösningar nyttjar försäkringsbolagen för kvalitetssäkring, effektivisering
och för att tillfredsställa kundernas behov?

Användning av data

Försäkringsbranschen genererar stora
mängder data, exempelvis kundbeteenden,
transaktioner och skador. Bolagen har
olika mognadsgrad för att analysera det
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Sätt att anslutas till försäkring
Det går att ansluta medlemmar till försäkring på
olika sätt. Hur vill ni göra?
Frivillig försäkring
– reservationsanslutning

En vanlig anslutningsmetod av nya
medlemmar i fackförbund är reservationsanslutning*. Det innebär att medlemmen
”får” försäkringen/försäkringarna direkt
vid inträde i förbundet, vanligtvis med tre
månaders premiefri tid. Medlemmen ingår
sedan automatiskt avtal med försäkringsbolaget om hen inte väljer att tacka nej till
försäkringarna innan den premiefria tiden
har passerat. Olika försäkringar kan ingå i
en reservationsanslutning. Vilka är viktiga
för era medlemmar?

Obligatorisk försäkring

En annan vanlig anslutningsform är
obligatorisk anslutning. Det innebär att
medlemmarna försäkras per automatik
genom sitt medlemskap i fackförbundet.
Kostnaden för en obligatorisk försäkring
ingår i medlemsavgiften till förbundet.
En medlem kan avstå försäkringsförmånen
i en obligatorisk försäkring men fackförbundet behöver ändå fortsätta betala för
en sådan medlem.

deklaration. En del försäkringsbolag
tillämpar fullständig hälsodeklaration,
andra föredrar förenklad hälsodeklaration
med färre frågor. Även ”full arbetsförhet”begreppet ser olika ut hos försäkringsbolagen samt vilka försäkringar de
appliceras på. De försäkringar som det
ofta inte ställs något hälsokrav på, och
som därmed kan tecknas utan krav på full
arbetsförhet, är olycksfallsförsäkring och
barnförsäkring.

Optionsrätt*

En del försäkringsbolag tillämpar optionsrätt för vissa försäkringar. Det innebär att
medlemmen har rätt att höja försäkringsbeloppet i samband med vissa livshändelser (exempelvis får barn, gifter
sig eller höjer sin lön) mot endast full
arbetsförhet.
*Se ordlista på sidan 5

Frivillig försäkring – egen ansökan

Medlemmar kan också ansöka om
försäkringar för sig själv, sin partner pch
sina barn. Vid en sådan ansökan kan
kravet på hälsostatus skilja sig åt: inget
hälsokrav, full arbetsförhet*, förenklad
hälsodeklaration eller fullständig hälso-
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Kathrin Aleite
Affärsutvecklare

Foto: Petra Kaplan

Hur viktigt är det med
försäkringar som medlemsförmån?

Våra medlemmar ska vara trygga både
i arbetslivet och privatlivet. Därför är
inkomstförsäkringen en av de viktigaste
delarna i vårt medlemserbjudande. Möjligheten att kunna gå in i ett förskydd är det
som gör vårt (och andra fackförbunds)
försäkringserbjudande så unikt och viktigt.
Har man en sjukdomshistorik kan det vara
svårt att få teckna vissa försäkringar, vilket
gör att många saknar försäkringsskydd. Det
är fantastiskt att kunna erbjuda våra medlemmar det skyddet, oavsett deras tidigare
historik. Just den delen är väldigt viktig.

Vilka medlemsförmåner tror ni
kommer vara viktiga i framtiden?

Jag tror att vi i framtiden kommer att se fler
förmåner som hjälper medlemmar till bättre
mental hälsa, mindre stress samt mer fritid
och balans i livet. När gränserna mellan
arbets- och privatliv flyter ihop kommer vi
alla behöva kunskap och verktyg för att
hantera det och här tror jag att vi fackförbund med vårt medlemserbjudande
kan göra stor skillnad. Även olika digitala
tjänster kommer att bli viktigare för att
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facket ska vara till ännu större nytta över
hela landet, inte bara i storstäderna.

Vilka kriterier är viktiga för
er när ni utvärderar samarbeten?

Vi försöker alltid hitta leverantörer som vill
just det: samarbeta. Det är viktigt med
kommunikation i båda riktningar. Sedan är
det också viktigt att våra samarbetspartners
levererar tjänster och produkter av hög
kvalité. De behöver också förstå att vi är en
medlemsorganisation och att medlemsnyttan därför alltid är i fokus för oss. Vi
jobbar för att göra det så bra som möjligt
för medlemmarna helt enkelt. När det
gäller samarbetspartners som levererar
medlemsförmåner är vi också väldigt
lyhörda för vad våra medlemmar tycker
om dem. Har de levererat bra service?
Kände de sig väl bemötta och motsvarade
leveransen deras förväntningar?

Hur viktigt är hållbarhet som utvärderingskriterium för er i upphandling?

Vår utgångspunkt är att vara en trovärdig
facklig aktör genom vårt etiska och miljömässiga ansvarstagande. Det ska såklart
också återspeglas i vårt upphandlingsarbete.
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Samarbetsformer
Alla försäkringsbolag vill hitta bra samarbetsformer
med sina avtalskunder. Ni bör fundera över vad ett
gott samarbete innebär just för er.
Möten och frekvens

Informationsutbyte

Mandat

Synlighet i förbundet

Försäkringsbolagen har förslag på hur ofta
parterna bör ses. Detta kan anpassas helt
utifrån hur involverade ni som fackförbund
vill vara.

Försäkringsbolagen brukar vara tydliga
med vilka roller de kommer ha med i varje
forum för att säkerställa kompetens och
mandat. Vilka vill ni ska vara med?

Uppföljning av affär

Hur återrapporteras utvecklingsmålen?
Hur ofta sker detta? Som regel vill en
avtalspart löpande ha uppföljning kring
beståndsstatistik, skadestatistik och ett
kvitto på att premien svarar mot bestämda
lönsamhetsmål. Vad är er idé om insyn
och transparens?

Tillväxtmål

Många fackförbund vill arbeta mot vissa
tillväxtmål, andra ser försäkringar som en
lägre prioriterad del av medlemskapet.
Om ni har tydliga mål ni vill att försäkringsbolagen når, bör de specificera hur ni
tillsammans kan arbeta mot dessa mål.

Vilken arbetsmetodik och arbetssätt som
föreslås för att dokumentera, återraportera,
dela dokument och driva projekt kan skilja
stort. Vad är viktigt för er?

En del fackförbund vill att försäkringsbolagen ska vara synliga i den egna
förbundsverksamheten, andra vill bara få
information att publicera på sin webbplats.
Hur vill ni? Om ni vill ha representanter på
plats vid exempelvis fullmäktige/kongress
är det bra om försäkringsbolaget kan möta
detta.

Dokumentation av beslut

Hur dokumenteras beslut som fattas?
Går det lätt att ta del av historiska beslut
på något sätt? Att kunna följa upp beslut
och insatser är ofta avgörande för ett gott
kvalitetsarbete.

Referens

Kanske vill ni ha en referenskund att
kunna kontakta för att se hur samarbetet
har fungerat?

Kundnöjdhet

Finns historisk kundnöjdhetsdata att ta del
av? Vad säger den?
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Försäljning
Vilka möjligheter och erbjudanden vill ni ge
era medlemmar för att underlätta tecknandet av
försäkring?
Får ni det resultat ni vill ha?

Fackförbund går förstås på upphandling
av andra skäl än bara önskan om sänkta
premier och förbättrade villkor. Det kan
handla om hur försäkringsbolaget jobbar
för att fler medlemmar ska omfattas av
försäkring. Om det är av vikt för er kan ni
försäkra er om vilken prioritering detta får
och vad som är möjligt att åstadkomma.

Begripligt

Information om produkterna vid kampanjer
måste förklaras på ett klart, begripligt och
otvetydigt sätt. Hur jobbar försäkringsbolagen med begriplighetsarbete?

Sälja utifrån behov

Försäljning är också en form av service.
Särskilt när det kommer till försäkringar
där kampanjer ofta erbjuder enklare hälsokrav. Hur anpassad är försäljningsprocessen till era medlemmars behov?
Försäkringsbolag tenderar att undvika
moturval* och vill kanske inte erbjuda
vissa försäkringar alls i kampanjer. Det nya
försäkringsdirektivet (IDD) slår tydligt fast
att en försäkring måste vara “ändamålsenlig”. Det betyder att en medlem inte ska
vilseledas att teckna en försäkring som
inte motsvarar medlemmens behov.

Övriga försäkringslösningar

Vill ni begränsa hur försäkringsbolaget
hanterar försäljning av sina individual-

försäkringar mot er grupp? Möjlighet till
samlingsrabatt kan då påverkas, men ni
har kanske i stället större kontroll över
bearbetningen av era medlemmar.

Är kampanjer viktigt?

För en del fackförbund är det tillräckligt
med ett bra förskyddserbjudande* för nya
medlemmar, för andra är det också viktigt
med kontinuerliga erbjudanden för hela
alla medlemmar.

Hur ser kampanjerna ut?

Vilka tillvägagångssätt (telemarketing,
robotsamtal, postala utskick, digitala
kampanjer), vilka erbjudanden (frimånader, samlingsrabatter, rabatterad
premie under viss tid) och vilken typ av
paketering (kommunikativa paketeringar
eller sammanslagning av produkter)
använder försäkringsbolaget? Ställ gärna
frågor om hur bolaget ser till att kraven i
marknadsföringslagen och GDPR efterföljs.

Kanalval och resurser

Hur ni vill kommunicera medlemsförsäkringar till era medlemmar? Vill ni
att försäkringsbolaget ska använda era
kanaler eller kanske hjälpa till med budskap
som går hand i hand med ert? Många
försäkringsbolag arbetar fram eget innehåll
som ni kanske vill använda.

*Se ordlista på s. 5
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Hållbarhetsarbete
De flesta försäkringsbolag arbetar långsiktigt med
hållbarhet och ofta bifogas en hållbarhetsrapport
till offerten. Nedan framgår några aspekter som
kan vara intressanta att titta extra på.
Tydlig vision

Finns det en vision för hållbarhetsarbetet?
Var tänker sig försäkringsbolaget att de är
på kort och lång sikt?

Follow the money

Var har försäkringsbolaget sin största
påverkan? Alla bolag inom försäkringsbranschen bör kunna redovisa hur hållbara investeringar de gör.

Vad mätetalen betyder

Enstaka mätetal för ett år ger inte hela
bilden, utan sätt siffrorna i sin kontext.
Jämför med utveckling mellan åren eller
hur mål och förbrukning av resurser står
sig mot de gränser för hållbarhet som
forskarvärlden redovisat.

Framtagna policyer

Finns det en framtagen hållbarhetspolicy
eller kanske andra framtagna policyer som
för miljö, investering, etik, jämställdhet
eller resor?

Egen upphandling

Hur stor påverkan har hållbarhetsaspekten när försäkringsbolaget själva ska
upphandla varor och tjänster?

Det som inte är bra

Lyfter hållbarhetsrapporten även ofördelaktiga aspekter om de finns sådana?
Försäkringsbolag bör kunna lyfta såväl
problem som eventuella lösningar och
tidsramar för att ta sig dit.

Alla intressenter bör involveras

Det kan vara intressant att fråga hur
försäkringsbolaget jobbar med att engagera
anställda, styrelse, ägare, ledning och
försäkrade i hållbarhetsarbetet.

Kommunikation om hållbarhetsarbete

Är det tydligt hur försäkringsbolaget tänker
kommunicera hållbarhetsarbetet med sina
intressenter?

FNs globala hållbarhetsmål

FN har 17 uttalade hållbarhetsmål som
utgår ifrån ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet. Går dessa att finna svar på i
eventuell rapport?

Bidrag till ert hållbarhetsarbete

Hur står sig försäkringsbolagets hållbarhetsarbete i förhållande till vad ni vill
uppnå med ert eget? Har det en positiv
inverkan på er värdekedja och ert
varumärke?
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Utvärdera offert och presentation
Nedan finns några tips som kan vara bra när du
jämför offerter och presentationer.
Vad står inte

Vad är det som saknas i offerten? Jämför
de olika offerterna. Bara för att ett försäkringsbolag inte har skrivit om ett ämne
betyder det inte att de inte är minst lika
bra. Det är helt okej att höra av sig till
försäkringsbolaget och ställa frågan.

Gå inte bara på personkemi

Ett vanligt misstag i alla yrkesrelaterade
relationer är att gå på den initiala personkemin. Det är också stor skillnad på att
vara prospekt eller kund. Fråga om det
eventuella kundteamet, och vilka resurser
ni kommer få arbeta med framöver.

Tappa inte bort er

Det är nu ni ska gå tillbaka till kraven och
önskelistan. Det är lätt att tappa bort sig i
allt bra som alla försäkringsbolag har
berättat om. Men vad var det som var
viktigt från början? Glöm inte bort er själva.

Är premien rimlig?

Om villkoret är generöst och premien låg
finns det skäl att fråga sig om det finns
risk för kraftiga premiejusteringar inom
en snar framtid. Ett enkelt sätt att vara
förutseende är att ställa två enkla frågor till
offertgivaren: ”Vilken total skadekostnad
förväntas den här produkten generera för
vårt avtal per år?” och ”Vilken total premie
förväntas den här produkten generera för
vårt avtal per år?”. Om svaren inte
matchar varandra bör man efterfråga en
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plan för hur detta ska hanteras. Vad är
viktigast för er? Pressade priser eller ”rätt
premie över tid”? Vissa försäkringsbolag
kan vara villiga att lova att hålla premierna
över ett visst antal år. Dock är det bra att
notera att vid kraftigt negativa skadeutfall
kommer alla försäkringsbolag behöva göra
förändringar på premien. Kanske är det
av större vikt att få veta hur ni tillsammans
kommer arbeta med att få till en hållbar
premie?

Medlemmar som inte är friska

Om ni vill att även medlemmar som inte
klarar hälsokraven för att få försäkring ska
följa med till det nya bolaget, ska ni vara
tydliga med det. Det är bra att fråga hur
det påverkar premien, eftersom en sådan
lösning kan vara dyr. Försäkringsbolag är
mer eller mindre villiga att hålla ihop hela
försäkringskollektivet. Är ni villiga att låta
det ”sjuka beståndet” stanna hos tidigare
försäkringsbolag? Reglerna för hur
försäkringskollektivet ska hanteras kallas
övertaganderegler. Det är viktigt övertagandereglerna framgår av offerten.

Känslan av offert och presentation

Rent krasst går det att säga en hel del om
kommunikationen till de försäkrade
medlemmarna genom att analysera
kommunikationen till er? Hur begriplig är
offerten, hur tydlig är presentationen? Hur
strukturerad? Fundera på vilka slutsatser
ni kan dra av detta.
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Hur viktigt är det med
försäkringar som medlemsförmån?

Medlemsförsäkringar är en viktig del
och ses av våra medlemmar som en
hygienfaktor de tar för givet. Inkomstförsäkringen är den försäkring som de
flesta medlemmar har mest fokus på av
Ledarnas medlemsförsäkringar. Även om
försäkringar av många anses som krångligt
och svårt att förstå, är det ändå en viktig
del i medlemskapet. Nu går utvecklingen
snabbt framåt vad gäller begriplighet och
kommunikation, och även försäkringsinformation blir mer tillgängligt än tidigare.
Idag kan du sköta det mesta via din mobiltelefon, som att teckna försäkringar och att
anmäla skada.

Vilka medlemsförmåner tror ni
kommer vara viktiga i framtiden?

Vilka kriterier är viktiga för
er när ni utvärderar samarbeten?

Vi vill ha ett långsiktigt samarbete
och därför är vår bedömning av hur
samarbetet kommer att fungera en viktig
faktor. Försäkringsgivaren måste ha
förståelse för oss och våra medlemmar.
Utöver försäkringsprodukternas
utformning är kommunikation och
distribution centrala delar. Om detta inte
fungerar spelar det ingen roll hur bra
produkterna är.

Hur viktigt är hållbarhet som utvärderingskriterium för er i upphandling?
Hållbarhet är angeläget för oss och en
naturlig del av våra utvärderingskriterier
där vi väger in delar som ansvarsfulla
investeringar och hållbar utveckling
gällande service och skadereglering.

Medlemsförsäkringar kommer med all
sannolikhet även i fortsättningen ha ett
stort värde för våra medlemmar.
Försäkringarna blir troligtvis ännu mer
tillgängliga än tidigare och mer individuellt
anpassade.
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Processer för kund
De största processerna inom försäkringsbolaget
bör ni känna till. Hur ser de ut, och vad innebär
de för medlemmen?
Skadereglering

Många kunder uppskattar direktskadereglering vid ersättning av utgifter (exempelvis
kvitton), men hur hela skaderegleringsförfarandet ser ut är viktigt. Hur snabbt får
kunderna svar, hur ser kommunikationen
ut och på vilket sätt äger den rum? Det är
vid skadehändelsen själva leveransen av
försäkringstjänsten som kunden har köpt
äger rum och som finns förväntan på.
Kontrollera gärna hur stor andel av
skadorna som går vidare till klagomålsansvarig.

Riskbedömning

Processen och kommunikationen med
kunderna ser väldigt olika ut mellan
försäkringsbolagen.Fråga därför gärna hur
riskbedömningen fungerar på bolaget.

Klagomålsrutin

Lär känna försäkringsbolagets rutiner och
processer för missnöje och klagomål. Ett
missnöje är all typ av kritik som inkommer
till försäkringsbolaget, och klagomål är det
formella klagomålet mot hantering av
ärende, ersättning vid skadereglering eller
riskbedömning som bygger på avtal, villkor
och övriga regelverk.

Hantering av personuppgifter

Fråga bolaget hur de hanterar känsliga
personuppgifter och hur bolaget kommer
att hantera era medlemmars uppgifter. Det
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är särskilt viktigt för förbund, då medlemskap i fackförbund ställer höga krav på
hantering av personuppgifter. Försäkringsbolag ska även ha ett dataskyddsombud.
Fråga gärna hur det framgår i information
till de försäkrade.

Incidenthantering

En incident är ett fel som påverkat
försäkringsbolaget negativt på något vis.
Alla försäkringsbolag är skyldiga att ha en
incidenthantering som ett led i sin riskhantering. Ta reda på hur försäkringsbolaget
hanterar incidenter och vilka ledtider de
har så får du en indikation på hur just det
försäkringsbolaget löser avvikelser. Hur
incidenter hanteras och rapporteras till
fackförbunden kan skilja sig åt.

Samarbete med kunder

En del försäkringsbolag arbetar med kundpaneler, andra med utvärderingar och
analys av beteenden. Det blir allt vanligare
att låta kunder delta i utvecklingen och
det kan vara av intresse för er att veta hur
bolaget arbetar med kundinflytande.

Ny medlem – ny kund

Hur processen ser ut för ny medlem och
den kommunikation som skickas ut skiljer
mellan olika försäkringsbolag. Hur
stämmer det överens med er egen
välkomstkedja och hur ni berättar om
medlemsförsäkringar till nya medlemmar?
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Kundnöjdhet och kundupplevelse
Kundklagomål är bara ett verktyg för att arbeta med
kundnöjdhet, men det finns förstås många fler för
att öka påverkan och inflytande i ett bolag. Kanske
finns det mätningar ni vill jämföra mellan?
Kundmätningar

Försäkringsbolag har ofta sina egna
varianter av mätningar. Troligen utgår de
från någon form av Nöjd-kund-index (NKI)
eller Net promotor score (NPS). De kanske
inte är helt jämförbara men ger åtminstone
en indikation om hur kundnöjdheten ser ut
i försäkringsbolaget.

Krav på utbildning

Vilka typer av certifieringar går
personalen igenom för att få arbeta med
försäkringsdistribution? Finns det något
särskilt team i kundservice som kommer
arbeta med era medlemmar?

KPI:er

Hur snabbt en kund får svar på en fråga är
sällan ett svar på hur nöjd kunden är. Rätt
svar är bättre än snabbt svar. Men det är
en aspekt som ni säkert ändå vill titta på.
Likaså vilka frågor som besvaras av kundservice och vilka frågor kunden förväntas
leta svar på själv.

Begriplig kommunikation

”Rätt försäkrad”

Alla fackförbund är nog rörande överens
om vikten av att deras medlemmar är rätt
försäkrade. Vad gör försäkringsbolagen för
att se till att era medlemmar är det?

Kundfokus

Det börjar bli alltmer vanligt att försäkringsbolag fokuserar på kundupplevelsen.
Det kan synas i hur de är organiserade,
om de är produkt- eller kundfokuserade
samt hur kunden kan påverka framtida
utveckling indirekt eller direkt.

Kundinsikter

Hur inhämtar försäkringsbolagen kundinsikter? Hur jobbar de med kundresor?
Finns kundresorna dokumenterade för er
att ta del av?

Tydliga kontaktvägar

Kundklagomål är lätt att glömma bort när
man tänker på kundupplevelsen, men när
det går fel bör det finnas tydliga kontaktvägar mellan er och försäkringsbolaget.

Upplever medlemmarna att de får svar på
sina frågor på ett begripligt och tydligt sätt?
Ibland kan det vara stor ”omsättning” på
kundservicepersonal och kunskapen kan
därför bli bristfällig.
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Steg 3:

3

Efter upphandlingen

Ni har valt försäkringsbolag att samarbeta med och avtalet är
klart, vad händer då? Detta kapitel tar upp det initiala arbetet med
implementering och att sätta upp förvaltningsarbete.

Tidplan för implementering
Nedan finner du en övergripande skiss på hur en
övertagandeplan kan se ut vid ett byte av försäkringsbolag till ett årsskifte. Ni behöver sätta er in i de
olika stegen och planera för resurser internt.
•

Sätta villkor och produkter

•

Filöverföring för nya medlemmar

•

Signera grupp- och samarbetsavtal

•

Övertagande av förskydd och
material till nya medlemmar går ut

•

Ta fram kommunikationsplan

•

Eventuellt se över kundanpassad
webbplats (om övertagandet av
nya medlemmar sker från oktober)

Juni
Juni

Augusti

Augusti

•

Test av beståndsfiler

•

Försäkringsmaterial tas fram:
förköpsinformation, försäkringsbesked, broschyrer och villkor

September och löpande

September

•

Förskyddsmaterial till nya
medlemmar tas fram
September

•

Information till redan försäkrade

•

Interna utbildningar

•

Systemanpassningar

September/oktober
September
September

September

Oktober/november

•

Första information om övertagandet
till försäkrade
November

•

Eventuellt information till
oförsäkrade
December

•

Registrering medgivande autogiro
och nya förmånstagarförordnanden
December

•

Beståndsfiler skickas över

•

Försäkringsbesked skickas ut

•

Ikraftträdande av avtal

•

Första avisering

•

Förändringsfil av händelser från
överlämnande bolag

December
Januari
Januari
Januari

Januari
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Vid bytet
När ni nu gör ett byte finns det en del att tänka på.
Vem som får ersättningen

Tidigare lämnade förmånstagarförordnanden
kan inte tas över av ny försäkringsgivare,
utan nya måste lämnas in.

Fortsättningsförsäkring

En medlem som inte kan få försäkring hos
det nya försäkringsbolaget ska normalt
erbjudas fortsättningsförsäkring av det
avlämnande bolaget. Vilka medlemmar som
ska erbjudas fortsättningsförsäkring beror
helt på övergångsregler och produktskillnader i er nya försäkringslösning.

Information till försäkrade medlemmar

Det avlämnande försäkringsbolaget är
skyldigt att meddela de försäkrade
medlemmarna att gruppavtalet upphör.
För att undvika missförstånd är det bra att
sätta upp en gemensam kommunikationsplan med all information som går ut från
förbundet, det avlämnande försäkringsbolaget och det nya försäkringsbolaget.

Städa i beståndet

Innan det avlämnande försäkringsbolaget
lämnar över beståndsfiler till det nya
försäkringsbolaget är det bra att säkerställa
att alla som har försäkringar fortfarande är
medlemmar. Det är vanligt att det förekommer skillnader mellan försäkringsbolagets bestånd och medlemsregistret.

Medlemmar som är sjuka

Särskild hänsyn måste tas till medlemmar
som är sjuka vid bytet av försäkringsbolag.
Säkerställ att informationen blir tydlig för
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att inte skapa onödig förvirring och oro hos
medlemmarna. Det är inte tillåtet att dela
information om pågående sjukfall avseende enskilda individer mellan avlämnande
och övertagande försäkringsgivare.

Återbäring och vinst

Varje försäkringsbolag har sin egen modell
för hur man hanterar överskott. Till exempel
delar vissa bolag ut vinst till aktieägarna
och andra arbetar med återbäring genom
förbättrade villkor och sänkta premier, eller
med en kombination av båda. Prata med
det nuvarande försäkringsbolaget vad
som händer med eventuell upparbetad
återbäring eller vinst.

Samarbete

För att flytten ska bli så smidig som möjligt
för medlemmarna är det viktigt att få till
ett samarbete mellan de inblandade
försäkringsbolagen. Det kan vara bra att
den kommunikationen sker både via er
och mellan bolagen direkt.

Nya medlemmar vid
tiden för byte av försäkringsbolag

Har ni reservationsanslutning* i gruppavtalet behöver det särskilt planeras för
nya medlemmar som riskerar att få sin
premiefria tid uppdelat på två försäkringsbolag. Om möjligt kan det vara bra att
nya medlemmar ansluts och tecknar
försäkring i det nya försäkringsbolaget
redan innan datumet för bytet av det
försäkrade kollektivet.
*Se ordlista på s. 5
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Avsnitt 4:

Övrigt

I detta avsnitt finns förslag på försäkringsbolag att kontakta vid
en upphandling.

Olika typer av försäkringsföretag
Spelar bolagsform någon roll för er? Vem som
är ägare eller hur vinster hanteras? Om det gör det
finns det frågor ni vill få svar på.
Om bolagsformen spelar roll

Det finns många olika typer av försäkringsföretag. Innan ni bestämmer er för vilket
bolag som passar just er, kan det vara bra
att titta på hur det drivs. Hur ser ägarbilden ut? Spelar det någon roll om bolaget
är ett svenskt eller utländskt försäkringsföretag? Finnas det chans för er att utöva
ett reellt inflytande? Hur hanteras vinster
och förluster i bolaget och hur påverkar
det era medlemmars försäkringar?
Kort sagt är det värdefullt att ställa
frågor till bolagen med utgångspunkt
i företagsformen. Be gärna bolaget att
beskriva den här typen av frågor med
utgångspunkt i hur företaget styrs.
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Försäkringsbolag att beakta
Det kan vara svårt att välja ut vilka bolag ni ska
kontakta för en upphandling. Vi på Bliwa tycker att
ni åtminstone borde ta ett möte med nedanstående.
•

Bliwa

•

Euro Accident

•

Folksam

•

If

•

Länsförsäkringar

•

Skandia

•

Trygg-Hansa

Erbjuder även försäkring vid
arbetslöshet
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Vi på Bliwa
Vi vill såklart skicka med några ord om oss, men
det är helt okej att hoppa över den här sidan om du
vill.
Bliwa är ett ömsesidigt försäkringsbolag.
Det betyder att vi ägs till 100 % av våra
kunder. Tillsammans skapar vi det som är
Bliwa.
När Bliwa bildades år 2003 var det med
en strävan att erbjuda trygghet för individer
under alla skeden i livet. Den strävan har
inte ändras, men tillvägagångssättet har
förändrats (och kommer fortsätta göra
det!) utifrån krav från vår omvärld. Det
kan handla om produktförändringar när

allmänna sjukförsäkringen reformerats;
anpassningar utifrån GDPR, IDD eller
annan ny lagstiftning; nya verktyg, tjänster
och processer utifrån att samhället
digitaliseras. Omvärlden förändras och vi
med den.
Oavsett om du är vd på Bliwa, underwriter,
skadereglerare, kommunikatör, del av
styrelsen, kundansvarig, eller kundservicemedarbetare har vi alla samma mål: vi ska
bygga ett hållbart försäkringsbolag med
kunderna närmast hjärtat! Det är därför jag
under hösten 2019 tryggt kan lämna det
bolag jag har varit med och byggt sedan
2003. För det gör faktiskt inte någon
skillnad om jag som vd slutar – vår
gemensamma strävan ändras inte, utan
brinner lika starkt i bröstet på oss!

Kristina Ensgård,
vd på Bliwa Livförsäkring
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Tack!
Vi hoppas att denna handbok har hjälpt dig att få
ytterligare perspektiv på hur ett upphandlingsarbete kring medlemsförsäkringar kan se ut.
Om du kommer på någonting vi har
missat är du välkommen att mejla oss på
info@bliwa.se, så uppdaterar vi till nästa
version.
Hej från oss!

Arbetsgrupp för handboken

Titti Engvall Gerlofstig
Emelie Samborg
Anette Sjöholm
Fredrik Breitholtz
Annica Hägbom
Marianne Larsson
Andreas Gustafsson
Martin Ekström
Malin West
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