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Viktig information gällande förändringar i SPF Seniorernas 
gruppförsäkring hos Skandia 

Den 1 april 2019 förändrar Skandia SPF Seniorernas gruppförsäkring. Förändringen 
innebär framförallt att den livförsäkring som erbjuds nya medlemmar kommer att få 
en slutålder på 85 år.  
 

Obs! Befintliga medlemmar som redan har grupplivförsäkring  
berörs inte. Den livförsäkringen är fortsatt livsvarig. 

 
 

• Medlemmar som ansökt om medlemskap före 1 april och betalat senast 15 
april kommer att erbjudas grupplivförsäkring enligt tidigare avtal, det vill säga 
livsvarigt.  

• Medlemmar som ansökt om medlemskap efter 1 april eller senare kommer 
att erbjudas grupplivförsäkring med slutålder 85 år.  

 
Varför görs denna förändring? 
Grupplivförsäkringen har under ett flertal år varit en ekonomisk förlust för Skandia. 
Detta beror på flera faktorer; färre nya medlemmar tecknar försäkringen, 
prisbasbeloppet har ökat, premien har historiskt sett inte justerats i tillräcklig grad. 
Då en gruppförsäkring ska vara självfinansierande och varken gå med vinst eller 
förlust beslöt Skandia att en förändring var nödvändig.  
 
Olika alternativ har diskuterats och analyserats. Prioriterat för förbundet har varit att 
befintliga medlemmar som redan tecknat grupplivförsäkringen ska få behålla denna 
oförändrad, ett mål vi lyckats uppnå med denna lösning.  
 
Får vi nu en sämre försäkring än andra förbund?  
Nej, övriga seniororganisationer har haft livförsäkring med slutålder sedan flera år 
tillbaka. Det är snarare en anpassning efter hur andra seniorförsäkringar på 
marknaden är utformade.  
 
Viktigt att tänka på 

• Godkänn medlemsansökningar så snabbt som möjligt. 
• Informera nya medlemmar som ansöker om att denna förändring kommer att 

ske så att de inte missar att betala i tid.  
• I föreningar med lokal uppbörd (LU) är det viktigt att betalning registreras 

snarast möjligt. Först när betalningen registrerats blir medlemskapet aktivt 
vilket styr att försäkringserbjudandet skickas från Skandia.  
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Övriga förändringar 
Några mindre förändringar kommer att ske vilka även påverkar de som redan är 
anslutna till gruppförsäkringen.  

• Möjlighet att höja beloppet för olycksfallsförsäkring till 15 eller 20 
prisbasbelopp. Detta är frivilligt och görs genom blankett som kommer att 
finnas hos Skandia. En höjning av försäkringsbelopp medför även en högre 
premie.  

• Betalningsperiod för den som valt inbetalningskort ändras till kvartal 
• Betalningsperiod för den som valt autogiro ändras till månadsvis.  

 
Se gärna bilagan, framtagen av Skandia, som beskriver hur försäkringserbjudandet 
ser ut före och efter 1 april 2019.  
 
 
Eventuella frågor om det nya försäkringserbjudandet skickas via mail till 
info@spfseniorerna.se 
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