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Sveriges försäkringsförmedlare är eniga:

Moderna Försäkringar utsedd till bästa
sakförsäkringsbolag

Svenska försäkringsmäklares förening delar årligen ut priset Årets sakförmedlardisk,
vilket går till marknadens bästa försäkringsbolag inom företag och industri. För tredje
året i rad tog Moderna Försäkringar hem det prestigefulla priset med 76 % av
förmedlarnas röster.
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.
– Jag vill tacka all min personal för det hårda slit de gör varje dag för att överträffa förmedlare och
kunders förväntningar. Vi vet alla att vi får priset för att vi har de överlägset bästa, mest
motiverade, passionerade och engagerade medarbetarna. Helt enkelt för att vi är ett betydligt mer
personligt alternativ på marknaden. Vi kan alla vara grymt stolta över det vi har åstadkommit. Men
vi är inte nöjda för vi ska fortsätta utveckla oss och vår verksamhet så att vi hela tiden ligger i
framkant, säger Uffe Gertz Johansson, Chef för Moderna Företag & Industri.

Om Moderna Försäkringar - Företag & Industri
Moderna Försäkringar - Företag & Industri, försäkrar allt från små och medelstora företag till stora,
internationella koncerner. Vi är passionerade försäkringsgivare och skadereglerare som levererar skräddarsydda
försäkringslösningar och dedikerade skadereglerare utifrån varje företags unika behov.
Om Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder försäkringar för det
moderna företaget och individen. Sakförsäkring är vår huvudverksamhet där vi erbjuder produkter som bland
annat bilförsäkringar, hemförsäkringar och villaförsäkringar. Vi är specialister inom båtförsäkringar,
mcförsäkringar och djurförsäkringar, där vi tror på kompetens och specialism inom respektive kategori. Inom
Moderna Försäkringar, ingår våra nischade varumärken som Atlantica, Bilsport & Mc och Moderna
Djurförsäkringar
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