Frågor och svar - avveckling av LivkronanTrygghets verksamhet.
Försäkringsföreningen LivkronanTrygghet i likvidation.
Fullmäktige beslutade enhälligt 2017-12-19 att LivkronanTrygghet vid årsskiftet 2017/2018
går i frivillig likvidation och försäkringsverksamheten har därmed upphört. Vid samma
tidpunkt utsågs även likvidator och likvidationsrevisor. Likvidationen beräknas ta ca 1 år.
Vad innebär frivillig likvidation?
Likvidation innebär att verksamheten upphör. Likvidation kan ske på två sätt, frivillig
likvidation eller tvångslikvidation. Vid en frivillig likvidation, som gäller för
LivkronanTrygghet i likvidation, kan avvecklingen planeras och genomföras på bästa sätt för
försäkringstagarna/medlemmarna. En frivillig likvidation är precis som det låter, ett frivilligt
beslut att avveckla verksamheten.
Varför ska verksamheten upphöra?
Möjligheten att teckna nya försäkringar i LivkronanTrygghet upphörde den 1 januari 2013.
Försäkringsbeståndet minskar kraftigt varje år och som en följd av det har styrelsen och
fullmäktige beslutat att verksamheten ska upphöra per den 31 december 2017. Alla
försäkringstagare/medlemmar får värdet på sina försäkringar återbetalda.
Hur är LivkronanTryggets verksamhet uppbyggd?
LivkronanTrygghet består av ett stort antal sammanslagna livförsäkringskassor. Nuvarande
verksamhet har till ändamål att förvalta kapitalförsäkringar som ska utbetalas vid dödsfall
eller vid uppnådd ålder som framgår av försäkringsbrevet. Nya försäkringar går inte att
teckna.
LivkronanTrygghet har inga anställda. All administration handläggs av Länsförsäkringar
Östgöta. Verksamheten styrs av lagen om understödsföreningar (UFL från 1972).
Försäkringstagarna/medlemmarna väljer vart fjärde år fullmäktigeledamöter som bildar
föreningsstämma, som i sin tur utser styrelsen.
Vad händer efter den 1 januari 2018?
Styrelsens ansvar har upphört och en likvidator har utsetts som ska ansvara för genomförandet
av avvecklingen tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta som sköter all administration.
Lagen kräver att okända medlemmar/borgenärer ska eftersökas under 6 månader vilket sker
av Kronofogden. Därefter ska tillgångarna fördelas rättvist till alla
försäkringstagare/medlemmar. Detta beräknas av aktuarien för verksamheten.
Sammanställningen av fördelningen ska godkännas av fullmäktige och därefter har alla
berörda 3 månader på sig att framföra synpunkter gällande fördelningen till den som utsetts
till likvidator. När detta är klart kommer försäkringens värde att betalas ut till samtliga
försäkringstagare/medlemmar.

Från 1 januari 2018 och fram till avslutad likvidation får inga dödsfallsutbetalningar, återköp
eller utbetalningar av sparförsäkringar ske.
Likvidationen sker under tillsyn av Finansinspektionen.
Vad händer vid dödsfall under 2018
Från och med 1 januari 2018 får inga utbetalningar vid dödsfall ske. Det är därför viktigt att
dödsboet kontaktar oss på telefon 013-29 05 50 för att gå igenom hur försäkringens värde ska
hanteras i bouppteckningen. Ett bouppteckningsintyg kommer att skickas till dödsboet med
uppgift om värdet på försäkringen. Utbetalning till dödsboet av försäkringens värde beräknas
ske samtidigt som till alla befintliga medlemmar, det vill säga under första halvåret 2019.
Hur sker information kring avvecklingen?
Vid värdebeskedsutskicket i början av 2017 informerades alla försäkringstagare/medlemmar
att verksamheten skulle upphöra. Information gavs då även om återköpsvärdet på
försäkringen utöver informationen om gällande belopp som gällde vid tänkt dödsfall 2017-0101. I slutet av januari 2018 skickas information ut till samtliga medlemmar om
LivkronanTrygghet i likvidation samt vad som gäller framöver. Information finns även på
hemsidan.
Hur kommer värdet av försäkringen att betalas ut
När likvidationen avslutats, vilket beräknas ske under första halvåret 2019, kommer
försäkringens värde att utbetalas till det kontonummer som anmälts till oss. Om kontonummer
ej är anmält kommer utbetalning att ske med utbetalningsavi. Det kan tillkomma en avgift när
avis löses in.
Om jag vill ta ut försäkringens värde tidigare?
Från 1 januari 2018 går det ej att återköpa försäkringen.
Hur var LivkronanTryggets verksamhet tidigare uppbyggd?
LivkronanTrygghet består av ett stort antal sammanslagna livförsäkringskassor. På hemsidan
finns förteckning över de sammanslagna föreningarna. Tidigare verksamhet hade till ändamål
att teckna och förvalta kapitalförsäkringar som skulle utbetalas vid dödsfall eller vid uppnådd
ålder. Några nya försäkringar går inte att teckna.
LivkronanTrygghet hade inga anställda. All administration sköttes av Länsförsäkringar
Östgöta. Verksamheten styrs av lagen om understödsföreningar (UFL från 1972).
Försäkringstagarna/medlemmarna väljer vart fjärde år fullmäktigeledamöter som bildar
föreningsstämma, som i sin tur utsåg styrelse samt även likvidator och likvidationsrevisor vid
likvidation.

