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Viktig information om dina PRO Försäkringar
Från och med 1 januari 2018 sker några förändringar för dig som har PRO Olycksfall och/eller PRO
SparLiv.
Ny försäkringsgivare
Med anledning av att Förenade Liv upphör som eget bolag har PRO upphandlat ny försäkringsgivare
till PRO Olycksfall och PRO SparLiv. Upphandlingen skickades ut till ett stort antal försäkringsbolag
och det bolag som erbjöd den mest fördelaktiga försäkringslösningen var Trygg-Hansa som blir ny
försäkringsgivare från och med 1 januari 2018.
Nedan ser du hur det påverkar dina försäkringar.
För dig som har PRO Olycksfall
Den försäkring som du får genom Trygg-Hansa har motsvarande skydd som i Förenade Liv men
innehåller ett högre försäkringsbelopp om du på grund av ett olycksfall får kvarstående besvär, så
kallad medicinsk invaliditet. Idag är den maximala ersättning 179 200 kronor. Den höjs till maximalt
200 000 kronor från 1 januari 2018.
Priset för PRO Olycksfall blir 22 kronor per månad från 1 januari 2018 (tidigare 21 kronor per månad).
NYHET!
Från och med 1 januari 2018 har du möjlighet att teckna PRO Olycksfall med ett högre
försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet, maximalt 400 000 kronor till priset av 34 kronor per
månad.
För dig som har PRO SparLiv
Livförsäkringsbeloppet i PRO SparLiv är fortsatt 40 000 kronor. Den avtrappning av
försäkringsbeloppet som idag börjar från 67 års ålder sker numera från 68 års ålder vilket är en
bättre avtrappning än tidigare.
Priset sänks från 1 januari 2018 till 233 kronor per månad (tidigare 239 kronor per månad).
Vad behöver du göra?
Du behöver inte göra någonting, flytten av dina PRO försäkringar från Förenade Liv till Trygg-Hansa
sker automatiskt. Med detta brev bifogas ett nytt försäkringsbesked. Du fortsätter att betala dina
försäkringar på samma sätt som tidigare.
Om du vill veta mer
Uppdaterad för- och efterköpsinformation, ansökan, villkor, frågor & svar m.m. för respektive
försäkring kommer att publiceras på pro.se/forsakringar till årsskiftet.
Om du har frågor, kontakta PRO Försäkringars kundtjänst på 060-740 24 90 eller
pro@soderbergpartners.se
Med vänlig hälsning
PRO Försäkringar

