Háborúk és újrakezdés

A 20. század elején alapított dortmundi „Betegtámogató pénztár“ és a hamburgi
Hamburger „Betegség- és haláleseti pénztár“ – mindkettő a jelenlegi SIGNAL IDUNA
fő gyökerei – a kezdetektől növekvő taglétszámot jegyeztek.1914-ben a „Betegségés haláleseti Pénztár“ bővítette kínálatát és megalapította az első szakmai
életbiztosítót, a „Kölcsönösségen alapuló középosztály biztosítót“. De hamarosan
jelentkeztek a gazdasági válság első jelei.
Az első Világháború alatt (1914-1918) „Betegtámogató Pénztárban“ csökkent a
díjfizetők száma és ez által a bevételek is. A kiadásokat már nem tudták teljes
mértékben fedezni és a vagyonállomány lecsökkent. A „Betegség- és haláleseti
Pénztárnak “ is rosszul ment. Minden rendelkezésre álló pénzügyi eszközt háborús
kötvényekbe fektettek, melyek a háború után gyakorlatilag elértéktelenedtek. Ezen
veszteségeket a pénzügyi tartalékokból kellett kiegyenlíteni.
A háború utáni időszakban a taglétszám és ezzel együtt a díjbevételek ismét
növekedni kezdtek. Azonban a gyorsan növekvő infláció miatt valamennyi
vagyonállomány majdnem teljesen megsemmisült. A nehéz gazdasági helyzet
ellenére a hamburgi és dortmundi társaságok bővítették szolgáltatási választékukat
és együttműködtek más társaságokkal.
A hamburgi „Betegség- és Támogatópénztár“ 1922-ben szoros kooperációba lépett
az Északnyugat Német Kézműves Szövetséggel és további szakmai intézményekkel.
A szélesebb üzleti bázis okán a vállalat új nevet kapott: „Északnyugat Német
Biztosítóintézet Rt. Kézművesek és iparűzők részére”, röviden NOVA. A dortmundi
„Betegtámogató Pénztár” is növekedésnek indult, és 1923-ban kiterjesztették üzleti
tevékenységüket a Rajna és a Saar-vidékre, Hessen-Nassau területére. A társaság
neve „Egyéni Kézművesek és Iparosok Nyugatnémet Biztosítóintézete Rt. Dortmundra”, röviden WVA-ra változott.
Az infláció miatt nagy volt a gazdasági elszegényedés Németországban. Az
elszegényedett középosztály körébenl megnőtt az igény biztosítottság iránt. Ezért
mind a WVA, mind pedig a NOVA hatalmas taglétszám növekedést könyvelhetett el.
Egy évvel később, 1925-ben a dortmundi vállalat felvett palettájára egy
életbiztosítást, amely igen sikeres lett.
1929-ben nagy horderejű döntés született. A hamburgi NOVA és a dortmundi WVA
életbiztosítási területei összeolvadtak, hogy a növekvő konkurenciával szemben
jobban érvényesülhessenek. Az életbiztosítási állomány Hamburgban történő

koncentrációja jelentős előrelépés volt egy erős, országos szakmai életbiztosító
felépítéséhez.

