Tryggare kan ingen vara
Livsvarigt ekonomiskt stöd för barn i alla åldrar

En riktig försäkring för barn i behov av
ekonomiskt stöd livet ut

Det finns barn som behöver ekonomiskt stöd livet ut. Barn som av ett eller flera skäl aldrig kommer att kunna
försörja sig helt själva. Barn som idag får stöd av både samhället och av sina föräldrar. Många av dessa barn går
en ekonomiskt oviss framtid till mötes. Helt i onödan.

Samhällets grundstöd kommer med stor sannolikhet att finnas livet ut för ditt barn. Men stödet
från föräldrarna. Vem tar över den dagen då
ingen av er längre finns i livet? Idag är det få
försäkringsbolag som har någon långvarig hjälp
att erbjuda, framför allt när det gäller att garantera ett livslångt ekonomiskt stöd. Det betyder att
från dagen då den förälder som tecknat försäkringen inte längre är i livet, betalar vi månadsvis
ut ett försäkringsbelopp till det medförsäkrade
barnet så länge det lever. En försäkring som helt
enkelt garanterar att det ekonomiska stöd ni ger
ert barn idag, kommer det i framtiden också att få
av oss. Det kallar vi en riktig barnförsäkring.
En unik försäkring som varar livet ut

Just det faktum att försäkringen ger ditt barn ett
ekonomiskt stöd som varar livet ut gör den inte

bara unik. Det innebär också att du har skyddat
ditt barn från samma ögonblick vi har fått försäkringshandlingarna av dig. I allmänhet gäller att
försäkringen kan tecknas av dig som är frisk,
ännu inte fyllt 70 år och är bosatt i Sverige. För
ditt medförsäkrade barn behöver du naturligtvis
inte fylla i någon hälsodeklaration. Försäkringspremien blir dock beroende av din ålder som
förälder, på barnets ålder och storleken på det
månatliga försäkringsbelopp som du vill att ditt
barn ska få. Ta kontakt med oss så återkommer vi
gärna med en offert.
En ny försäkring med gamla anor

Oron för sina barns framtida försörjning delas av
alla föräldrar. Så har det alltid varit och så var det
också i mitten av 1700-talet då idén till vår nya
barnförsäkring ursprungligen föddes. På den

tiden handlade det om att mot en avgift garantera
en livslång årlig pension till änkor och barn efter
avlidna statstjänstemän. Det var en idé som visade
sig fungera över förväntan. Här kom äntligen en
trygghetslösning som ganska många kunde ta del
av och inte bara de på samhällets topp som oftast
redan hade sitt på det torra. Grunden till livförsäkringsbolaget Allmänna Änke- och Pupillkassan
i Sverige var därmed lagd.
Återbäring kan ge mer än vad vi garanterat

Vi är ett ömsesidigt försäkringsbolag, där du som
försäkringstagare också är en av våra delägare.
Det innebär att ett eventuellt överskott i den
årliga verksamheten alltid går tillbaka till våra
försäkringstagare. I detta fall i form av ett höjt
försäkringsbelopp. Det betyder att stödet till ditt
barn kan bli större än avtalat. Skulle du som
förälder överleva ditt barn betalar vi istället ut

den samlade återbäringen till dig eftersom försäkringen då upphört att gälla.
Överskott en förutsättning

Under de senaste 20 åren har vår återbäringsränta
legat på i genomsnitt 10 procent. Vår goda ekonomi, vår höga konsolideringsnivå och vår bolagsform som ömsesidigt försäkringsbolag är några
av de faktorer som gjort att vi hittills har kunnat
leverera mer än det försäkringsskydd som vi har
lovat. Vår bolagsform garanterar i sig inget överskott, däremot ger den oss en större möjlighet till
tilldelning av ett eventuellt överskott. God kapitalförvaltning och våra försäkringstagares livslängd
är ytterligare faktorer som påverkar resultatet.
Vi bedriver heller inga andra verksamheter inom
bolaget som bekostas av försäkringstagarna. Nog
så bra att veta.
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Änke- och Pupillkassan.
Världens äldsta
livförsäkringsbolag?

Under början av 1700-talet beviljar kungen i ömmande fall en årlig
pension till änkor efter avlidna statstjänstemän. Denna förmån missbrukas och 1739 utfärdar Fredrik I hårdare villkor i en kungörelse.
Denna kungörelse är antagligen den avgörande händelsen för tillkomsten av Sveriges första änke- och pupillkassa. Kommersrådet
Anders Lissander samlar ihop tillräckligt många delägare bland
sina bekanta inom de statliga verken och bildar år 1740 Civilstatens
Enke- och Pupillkassa. Världens första livförsäkringsbolag som
ännu existerar, är därmed ett faktum.
1783 slår man samman Civilstatens och Militiestatens Enke- och
Pupillkassor till Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige. 1784
stadfäste Gustav III bolaget. Pupill är ett gammalt ord för myndling
eller minderårigt föräldralöst barn.
Generallöjtnant friherre Fabian Wrede är kassans ordförande 1860–
1887. Han inför statistiska och matematiska modeller. Wrede utarbetar
dödlighetstabeller grundade på erfarenhet från Allmänna Änke- och
Pupillkassan i Sverige. Dessa tabeller får stor betydelse även för andra
försäkringsbolag.
Idag har det gått det över 270 år sedan den första grundstenen till
dagens Allmänna Änke- och Pupillkassan lades. Det innebär att vi
under lika många år har skyddat familjers ekonomi om familjeförsörjaren avlider. Det är en uppgift, lika viktig nu som då och en
avgörande orsak till att vi fortfarande är vid liv.
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