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Svenska försäkringsmäklare är eniga:

Moderna försäkringar är förstahandsvalet
Svenska försäkringsmäklares förening delar årligen ut priset Årets
sakförmedlardisk, vilket går till marknadens bästa försäkringsbolag inom
företag och industri. I torsdags stod det klart att storbolagens tidigare
dominans i prisutdelningen bryts i och med att Moderna Försäkringar, som
första mindre bolag, tog hem det prestigefulla priset.
Utmärkelsen är helt baserad på vad medlemmarna i SFM tycker om aktörerna i
branschen. I svaret vägs aspekter som tillgänglighet, snabbhet, bemötande,
professionalism, utbildning, säljmaterial och support in. I och med Moderna Försäkringars
seger bryts de större bolagens segersvit då detta är första gången i utmärkelsens 14åriga historia som ett mindre bolag tar hem segern.
-

Vi är mycket stolta över våra medarbetare som alla jobbar hårt med att alltid göra
det där lilla extra för våra kunder, försäkringsmäklarna i det här fallet.
Utmärkelsen är det bästa beviset vi kan få på att vi gör rätt saker och har bra
produkter samt att vi erbjuder en hög servicegrad och är flexibla, säger UlfLennart Gertz Johansson, Chef Företag & Industri hos Moderna Försäkringar.

Moderna försäkringar arbetar inte med egna säljare för sitt erbjudande inom företag och
industri som utmärkelsen gäller utan arbetar uteslutande med att paketera sitt
erbjudande gentemot oberoende mäklare som nu alltså är eniga om att Moderna
Försäkringar är marknadens bästa aktör inom området.
Rösterna fördelades enligt följande:
1. Moderna Försäkringar 42 %
2. Trygg Hansa 29 %
3. if 10 %

-

Förutom vår personal vill vi såklart tacka alla mäklare och assistenter som röstat
och ert dagliga arbete när vi tillsammans erbjuder marknaden våra produkter.
Utan er insats kan vi inte verka på en för oss viktig marknad och vi hoppas att
samarbetet ska fortsätta lika bra som det gör idag, avslutar Ulf-Lennart Gertz
Johansson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf-Lennart Gertz Johansson
Tel: +46 8 684 123 54 Mobil: 073 707 32 14
E-post: ulf.gertz.johansson@modernaforsakringar.se
Om Moderna
Moderna är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för
det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största
försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Netviq, Bilsport & MC och Moderna
Trygghetsförsäkringar. Läs mer på www.modernaforsakringar.se

