försäkringsinventering

Försäkringsinventering
i livstid och vid dödsfall

Låt oss göra en inventering av dina
försäkringar och pensioner

I

nventeringen, som utförs av en licensierad försäkringsmäklare, ger dig en total överblick
över alla dina försäkringar och pensioner. I tjänsten ingår även kostnadsfri rådgivning
om hur du kan göra förändringar i ditt försäkringsinnehav, så att det stämmer överens
med dina behov.

försäkringsinventering
i livstid

försäkringsinventering
vid dödsfall

Är du rätt försäkrad?

Har du missat försäkringspengar du har
rätt till?

Har du flera försäkringar för en och samma
sak? Har du ett heltäckande försäkringsskydd?

Vad kostar dina försäkringar?
Hur mycket betalar du för dina försäkringar
i förhållande till vad du kan få ut av dem?
Betalar du dubbelt?

Vem får dina försäkringspengar om du
avlider?
Har du aktivt valt efterlevandeskydd eller
kommer försäkringspengarna efter dig att
tillfalla Arvsfonden? Har du själv valt förmånstagare till dina försäkringar?

Hur ser den framtida pensionen ut för dig?
Hur kommer din ekonomiska situation att
se ut när du blir pensionär?

En annan viktig fråga i försäkringssammanhang är de miljontals kronor som varje år
fryser inne i samband med dödsfall. Skälet
är att efterlevande ofta inte känner till att
den avlidne tecknat försäkringar som de
omfattas av. Kan det finnas försäkringar som
du inte känner till, där du har rätt till ett
ekonomiskt efterlevandeskydd?

Istället för att försäkringspengar fryser inne
Pengarna betalas tyvärr sällan ut med automatik, utan det krävs att någon gör en anmälan till respektive försäkringsbolag. Att spåra
försäkringar bland alla försäkringsbolag och
försäkringsrådgivare som finns i Sverige är
ingen lätt uppgift. Vi erbjuder en tjänst som
gör just det jobbet.

Låt oss säkerställa att pengarna betalas ut
Vi tar fram en sammanställning över de
försäkringar som kan finnas. Och säkerställer
därmed att försäkringsinnehavet som rätteligen ska betalas ut kommer de efterlevande
tillhanda.
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