Två vitala livförsäkringar
för dig som vill leva livet

De allra flesta försäkringstagare har aldrig haft nytta
av vår livförsäkring. Däremot stor glädje av vår återbäring.

Vanliga livförsäkringar finns det många livbolag som kan erbjuda. Är du däremot intresserad av en
livförsäkring som inte bara skyddar dina efterlevande ekonomiskt, utan som även kan ge dig själv en
slant har vi något att intressant att berätta. Om en livförsäkring för dig som både vill ha och äta kakan.
Tala om det

Det finns ämnen man inte gärna pratar om.
Framför allt inte inom familjen. Scenarier som
man inte vill beröra. En ”det-drabbar-inte-oss”mentalitet, vi är ju så unga, mitt i livet. Och visst
kan man leva med det. Men frågan är bara vad de
efterlevande tycker den dagen något händer som
inte får hända. Det sista man vill tänka på då är
pengar. Ändå är det just pengar som kan vara
nyckeln till en framtida trygghet, pengar som kan
lätta den ekonomiska bördan för de som är kvar
i livet. Det är därför livförsäkringar finns.
Pengarna eller livet?

Det finns dock ett faktum som är svårt att bortse
från när det gäller livförsäkringar. De allra flesta
kräver att du som försäkringstagare avlider innan
några pengar kan betalas ut. Därför är det också
många som tvekar. Varför lägga ut pengar på
något man själv inte har nytta av? Är det inte lika
bra att spara pengarna istället? På ett konto för
framtiden som man själv kan ha glädje av. Och
visst kan man göra det. Men det tar tid innan
sparkapitalet vuxit sig tillräckligt stort för att

kunna utgöra någon form av ekonomisk trygghet
för dina anhöriga. Därför är en livförsäkring överlägsen. Den garanterar din familj en ekonomisk
trygghet från samma ögonblick den tecknas och
här skiljer sig inte våra livförsäkringar från andra.
Livförsäkringen eller
Familjeskydd? Allt på en gång
eller lite varje månad?

Tänk igenom familjens situation. På vilket sätt
kan en livförsäkring bäst komma till nytta? Har ni
stora lån som måste amorteras? Finns det särkullbarn som måste lösas ut för att dina maka/make
ska kunna bo kvar? Klarar sig familjen på en lön?
Eller finns det någon familjemedlem som på
grund av handikapp behöver ett extra ekonomiskt stöd den dag då du inte finns till hands?
Hur kommer barnbarnen att klara sig?
För vissa behov kan en Livförsäkring där utbetalningen sker med ett engångsbelopp vara den
bästa lösningen. För andra, till exempel skydd
mot inkomstbortfall, är vårt Familjeskydd med
månadsvisa utbetalningar ett bättre alternativ.

Våra livförsäkringar är för dig som
både vill ha och äta kakan

Det unika med att teckna en livförsäkring hos Änkeoch Pupillkassan är, att de allra flesta försäkringstagare har fått merparten av sin premie tillbaka.
Och det i form av återbäring. Vår livförsäkring
innehåller nämligen unika fördelar utöver det
ekonomiska skydd som alla livförsäkringar kan
erbjuda. En fördel ger oss möjlighet att kunna
sänka din premie under försäkringstiden, en
annan är att vi kan betala tillbaka hela eller delar
av den totala premiesumman i form av återbäring
– i fall du som försäkrad överlever den avtalade
försäkringstiden, vilket de allra flesta gör.
Överskott en förutsättning

Förutsättningen för återbäring är naturligtvis att
vår verksamhet ger oss ett tillräckligt stort överskott. 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.
Gå gärna in på vår hemsida www.ankepupillkassan.se. Där kan du läsa mer om oss och våra olika
livförsäkringar.

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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