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Hvorfor helsevurderer vi?
 Det er frivillig å tegne privat forsikring
 De med størst behov tegner mest forsikring
 Det må være likevekt mellom forsikringstaker og
forsikringskollektivet
- forretningsmessig nødvendig
- lovpålagt

 Hvis utbetalingene blir for høye, blir premiene så høye at de
med normal risiko trekker seg fra forsikringskollektivet
 Sviksfare

Vi må risikovurdere for å unngå antiseleksjon og
svik

Antiseleksjon
 Et lite regnestykke:
- 1000 menn på 40 år forsikrer seg mot død
- 1 av tusen dør første år, 999 overlever
- En utbetaling på 1 million krever en pris på 1.000 kroner
pr. person
- Hvis dødeligheten dobles, overlever 998 av tusen
- Prisen må dobles for alle

 Er det slik i virkeligheten?
- Gjeldsforsikring
- OBOS bilforsikring

Hva spør vi om?
 Alle (død)
- Høyde, vekt, tobakk, rusmidler
- Alvorlige sykdommer
- Kontakt med helsevesenet siste 5/10 år
- Medisiner, sykmeldinger mer enn 2 uker siste 5 år

 Ved uførhet også
- Yrke, stilling
- Er du/har du vært ufør
- Smerter/problemer i muskler/ledd mer enn 2 uker siste 5 år
- Angst, depresjon, utbrenthet mer enn 2 uker siste 5 år

 Ved Kritisk Sykdom også
- Familiespørsmål

Det er omfattende informasjon og fullmaktserklæring

Utfall av helsebedømmelsen*

Normale vilkår Premietillegg Reservasjon Avslag
Død
95 %
5%
0,4 %
Uførhet
70 %
5%
20-25 %
5-10 %
Kritisk Sykdom
88 %
10 %
0,4 %
2%
Barneforsikring
95 %
3%
1-2 %

• 99,5 % av søkerne får tilbud om livsforsikring (død)
• 90 % får tilbud om uføreforsikring
• 98 % får tilbud om Kritisk Sykdom
• 99 % får tilbud om barneforsikring

* Tall fra Storebrand

Hva synes kundene*?
 Vi gjennomførte ca. 20.000 helsevurderinger i fjor
 Antall klager: 135
 Kunden fikk medhold i halvparten av sakene
- Ofte endret vurdering pga. ny/mer informasjon
- Mange av sakene er preget av skjønn

*Tall fra Storebrands klagesaksregister
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Rammebetingelsene er under endring
 Myndighetene (lovforslag)
- Selskapene må ha saklig grunn for å kunne gi avslag
- Avslag skal være begrunnet
- Organ for vurdering av selskapenes helsevurderinger?

 Forbrukerrådet
- Forsikring er et nødvendighetsgode
- Lista for å tegne forsikring er for høy

 Venstre (lovforslag) og Legeforeningen
- Forbud mot bruk av opplysninger i pasientjournaler til
kommersielle aktører, f. eks. forsikringsselskaper
- Legge til rette for at nødvendige opplysninger gis i særskilt
erklæring

Journaler
 Innhenting av uredigert pasientjournal er meget følsomt
 Ingen forsikringsselskaper innhenter uredigert journal ved
tegning av forsikring
 Ved oppgjør hentes det av og til full journal. Praksis varierer
noe mellom selskapene.
- Livsforsikringsselskapene innhenter full journal i ca. 1 % av
oppgjørssakene, skadeselskapene antakelig noe hyppigere

 Hovedårsakene til at man innhenter full journal er:
- Spesielt kompliserte saker
- Sprikende opplysninger
- Skadefølgene er spesielt store i forhold til skadehendelsen
- Usikkerhet ved konstateringstidspunktet
- Mistanke om svik

 Selskapene har strenge rutiner for håndtering av full journal

