
Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag  
– jämför med Moderna Försäkringar



Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver att 
vi är bäst i branschen på försäkringar och människor. Vi har egna 
skadeenheter som reglerar våra kunders företagsskador och 
motorskador. Allt för att vi utan dröjsmål ska kunna hantera kundernas 
skador professionellt över hela landet.

•	 En	del	av	Tryg	-	Nordens	näst	största	försäkringsbolag

•	 Egen	skadereglering

•	 Långsiktighet	och	förutsägbarhet

•	 Relationer	människor	emellan

Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till 
större industrier. Vår målsättning är att med 
hög service, kvalitet och flexibilitet kunna  
erbjuda lösningar som passar våra gemen-
samma företagskunder. 

Till dig som förmedlare leverar vi alltid snabb 
och kvalitativ service avseende offerter, för-
nyelser och övrig hantering av befintlig affär. 
Vi är flexibla med anpassningar av produkter/
villkor för att finna rätt försäkringslösning för

•	 Egen	kontaktperson

•	 Generösa		
öppettider

•	 All	distribution	via	
förmedlare

•	 Hög specialist- 
kompetens

Vi finns här för dig, förmedlare!

våra gemensamma kunder. Alla Underwriters har dessutom höga 
mandat så beslutsfattandet går snabbt. För riktigt stora eller komplexa 
risker som internationella program, får du som förmedlare alltid hjälp 
av våra specialister inom egendom, ansvar och transport. 

Fördelar för dig som förmedlare  
 



Vi kan företagsskador
Hos Moderna har kunden alltid en personlig kontakt.  
När en skada inträffar står vår skadeorganisation redo att agera - 
dygnet runt, landet runt.

På Moderna har vi lång erfarenhet av skadehantering. Vi kan ta 
fram anpassade lösningar för varje enskild kund, från det lokala 
familjeföretaget till den internationella koncernen. 

Modernas egna specialister inom egendoms-, ansvars-, avbrotts-, 
motor-, transport-, tjänsterese-, olycksfalls- och internationell 
försäkring tar hand om kundens skada. Vi har även väl upparbetade 
samarbeten med specialister både i Sverige och utomlands.  

Personlig skadereglering

Av erfarenhet vet vi att korta ledtider, kompetens och service är 
oerhört viktigt i skaderegleringsprocessen. Beviset för vårt goda 
arbete är att 9 av 10 kunder är nöjda eller mycket nöjda med 
skadehanteringen vid avslutat skadeärende. Källa: Nöjd Kund-Index 
för Företag & Industri.

•	 Personlig		
skadereglering

•	 Hög	kompetens	och	
service	

•	 Företagsskador	i	
Stockholm

•	 Motorskador	i		
Hammarstrand

Vår skadehantering i Sverige och utomlands

•	 Egen skadereglering samt egna skadespecialister. 
•	 Egen skadejour.
•	 Personlig skadereglering med hög kompetens. 
•	 Hög service enligt Nöjd Kund-Index.
•	 Skador utamför Sverige löser vi genom våra  

bolag i Danmark och Norge eller genom vårt 
internationella nätverk av skadekonsulter och 
advokater.

9 av 10 
är nöjda eller mycket 
nöjda efter avslutat 

skadeärende. 
Källa: Nöjd Kund-

Index

Vi	vill	att	det	ska	vara	
naturligt	för	dig	som	

förmedlare	att	kontakta	
oss	på	skador	om	du	
har	skaderelaterade	

frågor.



Skräddarsydda gruppförsäkringar
Vi levererar gruppförsäkringar till ett yrke, en 
bransch eller medlemsskap i en kedja eller  
organisation. Försäkringarna kännetecknas av hög  
kvalitet, är skräddarsydda efter målgruppens  
behov och marknadsförs ofta i vår partners 
grafiska profil.

Profilerade och 
skräddarsydda 

försäkringar

Effektiv 
administration  
& uppföljning

Vi utgår inte från färdiga paketlösningar eller standardmallar, 
utan tar istället fram en skräddarsydd lösning som utgår från 
gruppens behov. Resultatet blir en försäkring med hög  
servicegrad med effektiv administration och uppföljning.

Varje gruppförsäkring är unik - men har några  
saker gemensamt hos oss: de bidrar till ökad lojalitet, bättre 
marginaler och ett starkare varumärke.

•	 Time-to-market

•	 Skräddarsydda		
försäkringar

•	 Hög	kvalitet

•	 Hög	kompetens

•	 Hög	servicegrad

Våra företagsmotorförsäkringar är noga 
utvalda och utvecklade för att våra kunder 
ska känna sig trygga om olyckan skulle 
vara framme. 

Vi försäkrar lastbilar, bussar, taxi, entrepre-
nadmaskiner, skogsmaskiner, tjänstebils-
flottor och andra företagsägda fordon. 

Vår specialiserade skadeavdelning i 
Hammarstrand arbetar enbart med 
företagsägda fordon. För att det ska gå 
snabbt och smidigt, arbetar vi med lokala

Välj  
din egen 

verkstad

Specialiserad 
skadeavdelning

•	 Högsta	kompetensen		
inom	UW

•	 Branschens	bästa		
skadehantering

•	 Egna	besiktningsmän

•	 Våra	kunder	får	välja	
egen	verkstad

Fordonsförsäkring för alla företag

besiktningsmän över hela landet. De rycker ut och besiktigar skadan, 
ofta samma dag som den inträffar.



Moderna Försäkringar, Företag & Industri 
www.modernaforsakringar.se/foretag 

Sveavägen 167, 103 98 Stockholm

Fem skäl till dig som  
förmedlare att samarbeta med  

Moderna Försäkringar:

•	 Vi förstår vikten av långsiktiga relationer 
byggda på tillit och hjälpsamhet.

•	 Underwriters med hög kompetens och 
stort engagemang samt generalister. 

•	 Hög skadeservice enligt Nöjd Kund-Index.

•	 Hög tillgänglighet och generösa öppet-
tider:  kl. 8-18 alla vardagar. Vår skadeor-
ganisation står redo att agera dygnet runt, 
landet runt.

•	 Enkla kontaktvägar - en väg in via  
foretag@modernaforsakringar.se och  
0200-22 23 24 - Du kan även välja din 
egen kontaktperson om du vill.


