
If broker commercial

Fornyelsesbetingelser 2019 

Sept. 2018



GENERELLE BETINGELSER IF BROKER 
COMMERCIAL

Fornyelsesbetingelser 
2019

Produkt Indeks Generell 
premieøkning

Samlet økning 

Ansvar 4% 4%

Transport 4% 4%
YS, død , uførhet og 
ulykke

3,47% (G) Fra 0,53%  til 4%
avhengig av produkt

4 % + regulering 
for alder

Helse 6,6% 6,6%

Reise 4% 4%

Kjøretøy 8% 8%

Eiendom, bygning 3,7% 1,3% 5%

MIL og øvrige ting 
dekninger

2,0% 3,0% 5%

Eiendom, 
produksjonsbygning 

3,7% 6,3% 10,0 %

MIL og øvrige ting 
dekninger i 
produksjonsbygning

2,2% 7,8% 10,0 %

Ovennevnte generelle fornyelsesbetingelser gjelder for alle commercial meglerkunder. 
Individuelle betingelser som avviker i fra generelle betingelser blir informert om pr. kunde. 

Fornyelsesbetingelser for If industrikunder presenteres ikke generelt , kun 
individuelt per kunde.  

Har du spørsmål?
Ring din kontaktperson eller ring oss på vår felles tlf: 21 49 00 90 
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If har igjennom flere år hatt lave generelle premieøkninger, som i all hovedsak har vært 
indeksregulering og G regulering. 
If opplever økende skadefrekvens og økte gjennomsnittserstatninger. Vår lønnsomhet 
påvirkes av dette, og vi har behov for å forbedre vår lønnsomhet. Nærmere forklaring 
finner du under per produkt.   

Eiendom
Innen eiendom har If de siste årene hatt en økning i antall kostbare skader og økende 
skadefrekvens. Kostbare skader rammer tilfeldig, men virksomheter innen produksjon 
har i If en større andel enn det vi erfarer innen øvrig eiendomsvirksomhet. Vi har av den 
grunn valgt å differensiere dette i våre generelle premieøkninger. 

Ansvar
Vi erfarer at erstatningsnivåene og kostnader til advokattjenestene øker i takt med 
generell prisstigning. Vår generell premieøkning samsvarer med skadeinflasjon. 

Transport
Vi erfarer at kostnader øker i takt med generell prisstigning. Vår generell premieøkning 
samsvarer med skadeinflasjon

Yrkesskade, død, uførhet og ulykke
Vi erfarer at kostnader øker i takt med generell prisstigning. Vår generelle premieøkning
samsvarer med skadeinflasjon.

.
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Motor
Kostnader for deler øker og utgjør i dag en større andel av total skadekost enn tidligere. 
Dette skyldes mer kostbar teknologi (sensorer, motorer, kamera), i tillegg til mer 
avanserte lykter og støtfangere. Antall deler som må skiftes per skade har også økt, da 
nyere kjøretøy har flere komponenter enn eldre kjøretøy. 
Vi erfarer at nyere kjøretøy tar lenger tid å reparere grunnet mer teknologi. Økt 
tidsbruk øker arbeidskostnadene ved reparasjon. Samlet sett påvirker dette Ifs 
skaderesultater og vår snittskade har økt de siste 12 månedene.    
Økte kostnader til deler og timepriser er estimert til 6%.  

Andre skader som påvirker vår lønnsomhet er høyere snittskade på redningskostnader 
for tyngre kjøretøy. Det er også økt skadefrekvens på glasskader for alle typer kjøretøy.

For å holde vår generelle premieøkning på et lavest mulig nivå har If valgt å øke noen 
minimumsegenandeler for kjøretøy over 3,5 tonn (lastebiler).  
Endringene gjelder ved redning- og glasskader. Minimum egenandel økes til kr 5000 for 
glasskader. Minimum egenandel økes til kr 10.000 for brann, tyveri og hærverkskader.  
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Helseforsikring
Vi har som overordnet mål å levere høy medisinsk kompetanse og kvalitet til alle våre ca 
55 000 kunder/pasienter i 2019. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å holde våre interne 
driftskostnader nede, samt å fremforhandle gode priser for medisinske tjenester hos våre 
leverandører. 
Likevel er vår lønnsomhet utfordret av flere årsaker. Kostnader til behandling og 
operasjoner øker grunnet et skifte i diagnosebildet hos våre forsikrede fra en overvekt av 
ortopediske lidelser, til nå en overvekt av «andre diagnoser»; som hjerte- kar lidelser, 
kreftbehandling som immunterapi og kostbare hofteprotese operasjoner. Resultatet er at 
gjennomsnittskosten per skade har økt med ca. 8 %. I tillegg forventer vi medisinsk 
inflasjon i 2019 som er estimert til 4,3 %.

Reiseforsikring
Nordmenn reiser stadig oftere. Statistikk fra Norske flyplasser viser at antall reiser har 
økt med 3,6 % fra 2017 til 2018. Dette gjenspeiles i skadeutbetalinger og i at vår 
skadefrekvens øker. If erfarer flere kostbare avbestillingsskader, som også øker vår 
gjennomsnittskade. Prisøkning på helsetjenester på globalt nivå øker årlig og påvirker 
våre skadeutbetalinger knyttet til reisesyke. Prisøkning for globale helsetjenester i 2017 
var 7 %.




