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Lägre sakförsäkringspremie för medlemmar med skyddade 
personuppgifter 
  
Polisförbundet har fått Gjensidige att ändra sina principer för premieberäkning för denna grupp 
medlemmar. Detta sker genom att den adress som används för premieberäkning för 
Polisförbundets medlemmar med skyddade personuppgifter, från och med nu motsvarar en 
genomsnittlig svensk adress. 
  
  
Varför påverkas försäkringspremien när man får skyddade personuppgifter? 
En individ med skyddade personuppgifter har sina uppgifter skyddade mot företag och organisationer, 
inklusive försäkringsbolag. En av de delar som avgör premiens storlek vad gäller sakförsäkringar, så som 
hem/villa/bilförsäkringar, är vilken hemadress man har. Eftersom adressen är okänd beräknas den i regel 
utifrån adressen till Skatteverket eller försäkringsbolagets huvudkontor. Då dessa i regel är belägna centralt 
i en storstad blir försäkringspremien generellt sett högre än personens verkliga adress, då centrala delarna 
av en storstad anses utgöra en högre risk. 
  
Vad har Polisförbundet gjort för att påverka detta? 
Polisförbundet är medvetna om detta problem, och vi har av den anledningen fört diskussioner med vår 
samarbetspartner Gjensidige. Dessa diskussioner har glädjande nog resulterat i att Gjensidige har ändrat 
sina principer för premieberäkning. Istället för att använda adressen till Skatteverkets kontor i Göteborg 
använder nu Gjensidige en mer genomsnittlig svensk adress för Polisförbundets medlemmar med 
skyddade personuppgifter.  
  
Vad betyder detta i praktiken? 
Tidiga indikationer visar att premien från och med nu med detta beräkningssätt, i genomsnitt, blir betydligt 
lägre än förut. 
De medlemmar med skyddade personuppgifter som redan idag har tecknat sina försäkringar i Gjensidige 
via Polisförbundet kommer att få sina premier omräknade vid respektive försäkrings årsförfallodag. 
De som har sina försäkringar tecknade i andra försäkringsbolag kan med fördel kontakta Polisförbundet 
Försäkring, telefon 08-676 97 00 (tonval 2), för att se om de kan få ett bättre erbjudande än de har idag. 
  
 
Observera att det inte finns några garantier för att alla medlemmar med skyddade personuppgifter får en 
lägre försäkringspremie via Polisförbundet Försäkring/Gjensidige än vad de har i sitt nuvarande 
försäkringsbolag. Premien på sakförsäkringar sätts utifrån ett stort antal faktorer, och olika 
försäkringsbolag använder olika beräkningsmetoder. Vi är däremot glada att vårt erbjudande till dessa 
medlemmar har förbättrats betydligt jämfört med tidigare. 
  
 


