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Moderna i nytt samarbete med SBM Fordonsmärkning  
 
Moderna Försäkringar Sak har tecknat ett avtal med SBM Fordonsmärkning AB om att leverera 
skräddarsydda hem- och bilförsäkringar till SBMs kunder.  
 
SBM Fordonsmärkning erbjuder idag en rad olika trygghetslösningar för svenska bilägare, däribland 
olika specialförsäkringar kopplat till fordonsägande. Nu har ett exklusivt avtal träffats med Moderna 
Försäkringar om att erbjuda skräddarsydda hem- och bilförsäkringar till SBMs kunder. 
 
”Det här är en attraktiv försäkringslösning som är anpassad efter våra kunders specifika behov. Våra 
kunder är säkerhetsmedveten och har en eller flera stöldskyddsmärkta bilar, därför skall vi tillsammans 
kunna erbjuda dem riktigt fördelaktiga försäkringar”, säger Per Anders Prabert, VD för SBM. ”Moderna 
Försäkringar är en ideal partner som lyssnat till våra önskemål och snabbt anpassat sina lösningar. 
Det var en avgörande faktor för att vi skulle inleda ett samarbete,” fortsätter Prabert. 
 
Verksamheten inom SBM Fordonsmärkning har sin grund i en gör-det-själv-produkt för 
stöldskyddsmärkning av bilar som utvecklades 1994. Sedan dess har snart en miljon bilar blivit 
stöldskyddsmärkta i Sverige med SBMs metod. Idag har SBM en stor kundstock som återkommande 
köper olika typer av trygghetslösningar.  
 
”Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet av SBM att leverera hem- och bilförsäkringar. Vi bevisar 
återigen vår styrka inom skräddarsydda försäkringslösningar. SBMs målgrupp är riskmedvetna kunder 
och det passar oss perfekt. Vi räknar med att nå en stor anslutningsgrad under avtalsperioden, vilket 
innebär att en stor andel av SBMs kunder kommer att teckna en försäkring inom ramen för vårt 
samarbete”, säger Andreas Önstorp, Affärsområdeschef, Konsument, Moderna Försäkringar. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Andreas Önstorp 
Affärsområdeschef Konsument, Moderna Försäkringar 
Telefon: 08-56 206 752  
Mobil: 070-7770175 
E-post: andreas.onstorp@modernaforsakringar.se  
 
Per Anders Prabert 
VD SBM Fordonsmärkning AB 
Telefon 040-630 19 61 
Mobil 0734-489 421 
E-post: pa.prabert@sbmfordon.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. 

SBM levererar trygghet till fordonsägare via en mix av skadeförebyggande produkter och tjänster med 
allriskförsäkring. Sedan 1994 arbetar vi med stöldförebyggande fordonsmärkning som rekommenderas 
av Trafikförsäkringsföreningen och Svenska Stöldskyddsföreningen. SBM ingår tillsammans med 
systerbolaget SpärrService i en företagsgrupp specialiserade på vardagsrelaterade säkerhetstjänster 
som ägs av private equity bolaget .Litorina Kapital
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