För Ignis Försäkringsförening gäller ny lag – Information till Försäkringstagarna
Ignis Försäkringsförening bedriver från oktober 2021verksamheten enligt nya bestämmelser i
Försäkringsrörelselagen. För dig som försäkringstagare innebär lagändringen ingen märkbar skillnad.
Försäkringsreglerna är nästan oförändrade och inga försämringar sker vare sig ekonomiskt i försäkringen eller i
försäkringsvillkoren. I det följande beskrivs hur ändringarna påverkar Ignis och försäkringarna.
Lagar
Verksamheten i Ignis har tidigare bedrivits enligt Lagen om understödsföreningar. Riksdagen har beslutat att den
lagen ska upphöra. Understödsföreningar ska istället omfattas av Försäkringsrörelselagen, vilken är den lag som
reglerar verksamheten för försäkringsbolag och försäkringsföreningar. För de tidigare understödsföreningarna
gäller förenklade regler jämfört med reglerna för försäkringsbolag.
Riksdagsbeslutet, juni 2020, avseende ändring av Försäkringsrörelselagen innebär ett slut på många års utredande
om lagar och regler för understödsföreningar vilket i sin tur skapat osäkerhet om hur verksamheten skulle kunna
bedrivas. Nu talar allt för att de nya reglerna kommer att gälla under lång tid.
Påverkan på verksamheten
Ett begränsat antal förändringar måste göras i försäkringsadministrationen. Kundhandlingar ska uppdateras. Kraven
på externa kontrollfunktioner minskar vilket gör att kostnaderna för verksamheten minskar något.
Påverkan för försäkringstagarna i Ignis
Livförsäkringarnas omfattning ändras inte. Allt överskott i verksamheten kommer liksom tidigare att tillföras
försäkringarna genom återbäring.
I försäkringsvillkor respektive stadgar har endast få ändringar gjorts. Finansinspektionen har krävt att
försäkringsvillkor och försäkringstekniska riktlinjer inte längre ska ingå i stadgarna varför dessa nu är i separata
dokument.
Beslut i Ignis Fullmäktige
Beslutet att i fortsättningen driva Ignis verksamhet enligt Försäkringsrörelselagen har tagits av fullmäktige.
Alternativet till detta beslut skulle varit att likvidera Ignis. Även beslut om stadgar tas av fullmäktige.
Mer information
Stadgar och försäkringsvillkor finns på Ignis hemsida.www.ignisforsakringar.se
Har du andra frågor kontakta oss gärna, telefon 08-673 15 40.
Ignis har under flera år haft en god kapitalavkastning vilket gett överskott i verksamheten. Vid stora överskott ska
överskottsmedel överföras till försäkringarna. En extra överföring, s k allokering, gjordes den 1 april i år.
Allokeringens storlek var 20 % vilket betyder att försäkringens värde ökade med 20 %. Det är naturligtvis mycket
viktigt och glädjande att våra försäkringstagare får en hög avkastning på sitt försäkringskapital.
Med vänlig hälsning
Ignis Försäkringsförening
Jan Olov Andersson
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