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Moderna Försäkringar Sak och Akademikerförsäkring förnyar samarbete 
 
Moderna Försäkringar Sak och Akademikerförsäkring förlänger sitt samarbete med ytterligare 3 
år.  Bolagen har tidigare samarbetat i sex år med syfte att Akademikerförsäkring ska kunna 
erbjuda skräddarsydda och konkurrenskraftiga hem- och bilförsäkringar till 230 000 
akademiker.  
 
”Vi har haft ett långt samarbete som kännetecknats av en hög utvecklingstakt och stor flexibilitet. I 
konkurrens med de andra försäkringsbolagen har Moderna Försäkringar erbjudit den mest attraktiva 
lösningen för våra akademiker runtom i landet. Därför är det glädjande att vi nu kan fortsätta 
samarbetet under ytterligare tre år”, säger Anders Gillstedt, direktör, Akademikerförsäkring. 
 
I samband med ny avtalsperiod satsar båda parter att gemensamt utveckla försäljningen för att nå en 
försäljningsvolym på 75 msek under avtalsperioden. 
 
”Akademikerförsäkring är en mycket viktig kund för oss och potentialen i den här affären är stor, vi 
kommer att satsa på att utveckla och anpassa erbjudandet till akademikerna ytterligare för att kunna 
öka antalet försäkringar”, säger Andreas Önstorp, Affärsområdeschef, Konsument, Moderna 
Försäkringar. 
 
”För försäkringstagarna finns det ett stort mervärde i den här typen av samarbeten. Försäkringarnas 
innehåll och omfattning anpassas särskilt efter den aktuella målgruppens behov, samtidigt som 
priserna i en sådan här lösning är riktigt konkurrenskraftiga”, avslutar Andreas Önstorp. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Andreas Önstorp   Anders Gillstedt 
Affärsområdeschef Konsument, Moderna Försäkringar Direktör, Akademikerförsäkring 
Telefon: 08-56 206 752    Tel: 08-54 587 751 
Mobil: 070-7770175   Mobil: 070-688 77 51 
E-post: andreas.onstorp@modernaforsakringar.se  anders.gillstedt@akademikerforsakring.se 
 
 
 
Akademikerförsäkring upphandlar och administrerar person- och sakförsäkringar till över 230 000 
medlemmar i anslutna Sacoförbund. Läs mer om Akademikerförsäkring på akademikerforsakring.se 

Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande 
för att erbjuda konkurrenskraftiga sakförsäkringslösningar inom utvalda marknadssegment. Med 
professionalism och engagemang utmanar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen 
framåt. I koncernen ingår även Atlantica, Netviq och Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ingår i den 
danska försäkringskoncernen TrygVesta sedan den 2 april 2009. Läs mer om Moderna Försäkringar 
på modernaforsakringar.se 
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