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BEGRAVNINGSFÖRSÄKRING ETT LÖNSAMT SÄTT ATT SPARA. En för många
okänd men mycket lönsam sparform har på senare tid lyfts fram i ljuset. Det
handlar om något så ovanligt som en begravningsförsäkring.
Det här är en riktig doldis på marknaden, helt otroligt att jag inte hört talas om den
tidigare, säger ekonomijournalisten Birgitta Piper.
Det är i M Magasins temanummer Kvinnor & Ekonomi som Birgitta Piper tittar
närmare på Memento Begravningsförsäkring.
En försäkring som garanterar att det finns pengar till din begravning och samtidigt historiskt
gett en avkastning som vida överstiger räntan på bankens sparkonton.
Det lät nästan för bra för att vara sant, så jag bestämde mig för att med hjälp av
försäkringsexperter syna den rejält i sömmarna, säger Birgitta Piper.
Försäkringsgivare för begravningsförsäkringen är försäkringsföreningen Ignis i Stockholm.
Föreningen bildades redan 1932 och ursprungstanken var att även den som hade det sämre
ställt, skulle vara säker på att det fanns pengar till den egna begravningen.
Genom åren har försäkringskapitalet placerats väl och har idag tillgångar som
vida överstiger de försäkringsåtaganden man har. Det gör att man kan ge en så
hög återbäringsränta till sina försäkringstagare.
Förutom att man gör det tryggt för sig själv och bekvämt för sina anhöriga, har man
fått riktigt bra ränta på sina pengar säger Birgitta Piper.
Över tid har det varit en god värdeutveckling på försäkringen. Hur framtiden ser beror
på stor del hur börs, räntor och värdet på fastigheterna utvecklas. En historiskt god
avkastning är givetvis ingen garanti för framtida värdeökning.
Tecknande av försäkringen kan alla göra mellan 18 till 82 år!

Memento Begravningsförsäkring tecknar du hos någon av Sveriges 425 SBF-anslutna
auktoriserade begravningsbyråer, den heter då Memento Begravningsförsäkring.

