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Änke- och Pupillkassan i samarbete med Avtal24
Änke- och Pupillkassan påbörjar ett samarbete med Avtal24.se för att ge våra kunder tillgång till
familjejuridisk rådgivning och avtalsskrivning.
Familjejuridiken gör sig påmind i olika skeden i livet och ger ofta upphov till frågor; Vad gäller vid
gemensamt bostadsköp? Ärver min sambo mig? Hur kan jag skydda mig och min familj
ekonomiskt om något oväntat skulle hända?
Få känner till vilka avtal de kan behöva och vilka konsekvenser avsaknaden av avtal kan leda till. Vi
har nu möjlighet att erbjuda våra kunder hjälp med den här typen av frågor och för att upprätta
avtal som den specifika situationen kräver genom samarbetet med Avtal24.
-

Vi får ofta frågor som handlar om familjejuridik, men har inte haft möjlighet att besvara
dem på ett bra sätt. Genom samarbetet med Avtal24 hoppas vi kunna erbjuda ännu bättre
service, säger Lena Schelin, vd på Änke- och Pupillkassan.

-

För att vara skyddad fullt ut behöver de familjerättsliga avtalen ofta kompletteras med en
livförsäkring; genom samarbetet erbjuds Änke- och Pupillkassans kunder en
helhetslösning. Vi ser fram emot att på ett enkelt och tillgängligt sätt erbjuda Änke- och
Pupillkassans kunder rådgivning och skräddarsydda avtalslösningar, säger Ricard Stiller,
affärsansvarig på avtal24.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schelin, vd Änke- och Pupillkassan, lena.schelin@ankepupillkassan.se +46 705 086 096
Ricard Stiller, affärsansvarig avtal24, ricard.stiller@avtal24.se +46 76 002 42 01
OM AVTAL24
Avtal24 är Sveriges ledande digitala juristbyrå som erbjuder skräddarsydda avtal online och via
telefon- eller videomöte tillsammans med en jurist. Alltid till ett fast pris. Med hög juridisk
kompetens och innovativ teknik erbjuder avtal24 marknadens mest tillgängliga juridiska tjänster.
OM ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN
Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige är ett av världens äldsta existerade livförsäkringsbolag.
Kanske till och med det äldsta då vi har anor så långt tillbaka som 1740, året då Civilstatens Enkeoch Pupillcassa bildades. År 1784 stadfäste Gustav III fusionen mellan Militiestatens Enke- och
Pupillcassa och Civilstatens Enke- och Pupillcassa. Änke- och Pupillkassan blev därmed ett öppet
och ömsesidigt livförsäkringsbolag som framgångsrikt verkar än idag. Änke- och Pupillkassan
erbjuder efterlevandeskydd och livförsäkring åt privatpersoner och företag.

