
Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag  
– jämför med Moderna Försäkringar



Vi gör så bra lösningar  
att vi inte ens säljer dem själva
Att skapa trygghet och värde för dig 
som kund är kärnan i allt vi gör. Det 
kräver att vi är bäst i branschen på 
försäkringar, skadehantering och 
människor. Våra försäkringar erbjuds 
därför endast i samarbete med 
oberoende försäkringsförmedlare 
runtom i landet. Det ger er som 
företags- eller industrikund hos 
Moderna rätt hjälp och rådgivning 
vid val av en försäkring och utmärkt 
skadehantering. Vi tror att det ger er en 
bättre anpassad lösning och en bättre 
trygghet för er om skadan är framme. 

Med kunder inom de flesta branscher, såväl nationellt som internationellt, 
har vi under åren utvecklat en organisation som står redo att hjälpa vilket 
företag som helst. För oss finns ingen skillnad på små eller stora företag - 
alla har rätt till bra service och en försäkringslösning som passar företagets 
behov. Vid val av företagsförsäkring får ni som försäkrad tillgång till en 
specialist som är väl insatt i just er verksamhet. På så sätt tror vi att det ger er 
en bättre anpassad lösning och ett bättre skydd om skadan är framme.

Från mindre verksamheter 
till större industrier

-  Vi distribuerar våra  
företagsförsäkringar exklusivt 

via oberoende försäkrings-
förmedlare så vi kan fokusera 

på att ge er produkter med bra 
kvalitet och service. 

Jan Christensen,  
företagsförsäkringar

Med Moderna får du inte bara ett 
handlingskraftigt och nytänkande 
försäkringsbolag, utan också en 
stark och solid partner i ryggen. Vi är 
en del av Tryg, Nordens näst största 
sakförsäkringskoncern. 

Moderna Företag & Industri har även 
egna skadeenheter som handlägger 
alla företag- och företagsmotorskador. 
Allt för att vi utan dröjsmål ska 
kunna hantera våra företagsskador 
professionellt över hela landet.



Gruppförsäkringar
lösning som utgår från gruppens 
behov. Resultatet blir en försäkring 
med hög servicegrad med effektiv 
administration och uppföljning.

Fordonsförsäkring  
för alla företag

Välj  
din egen 
verkstad

Specialiserad 
skadeavdelning

I Hammarstrand arbetar vår specialiserade 
skadeavdelning enbart med företagsägda 
fordon. Vi försäkrar lastbilar, bussar, taxi, 
entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, 
tjänstebilsflottor och andra företagsägda 

fordon. 

För att det ska gå snabbt och smidigt, 
arbetar vi med lokala besiktningsmän över 
hela landet. De rycker ut och besiktigar 
skadan, ofta samma dag som den inträffar.

-  Vi har flexibla försäkrings- 
lösningar för alla typer av 

företagsägda fordon och våra 
medarbetare vet dessutom 

hur viktigt det är att de rullar.

Anders Höök, 
motorfordonsförsäkringar

Moderna 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 varumärke.  

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

Vi utgår inte från färdiga 
paketlösningar eller standardmallar, 
utan tar istället fram en skräddarsydd

- Vi tar fram skräddarsydda 
lösningar genom att addera 

de kringtjänster som behövs, 
från material som följer 

företagets grafiska profil till 
försäljning, administration 

och skadehantering.

Veronica Kvist,  
gruppförsäkringar



På Moderna har vi lång erfarenhet av skadehantering. Vi kan ta fram 
anpassade lösningar för er som har det lokala familjeföretaget och er 
inom den internationella koncernen. När en skada inträffar står vår 
skadeorganisation redo att agera - dygnet runt, landet runt.

Personlig skadereglering
Vi vet att korta ledtider, kompetens och service är oerhört viktigt i 
skaderegleringsprocessen. Därför har ni alltid en personlig kontakt med 
någon av oss på Moderna om en skada skulle inträffa. Beviset för vårt 
goda arbete är att 9 av 10 kunder är nöjda eller mycket nöjda efter avslutat 
skadeärende.

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.

Vi tar hand om er företagsskada
9 av 10 kunder 
är nöjda eller mycket 
nöjda efter avslutat 

skadeärende. 
* Enligt Nöjd Kund-Index

- Vår skadehantering är i 
toppklass! Tillsammans med 
mitt team ser jag till att ni får 
den bästa skadehanteringen.

Ulrika Oldmark, skadechef



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

Sveavägen 167, 103 98 Stockholm
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Fem skäl att välja Moderna Försäkringar

•	 En del av Tryg, Nordens näst största  
sakförsäkringskoncern.

•	 Vi ger snabba återkopplingar och ni vet 
alltid vem som hanterar ert skadeärende. 

•	 Branschens bästa service enligt Sveriges  
försäkringsförmedlare. 

•	 Tillsammans med förmedlare finner vi 
bästa lösningarna för just ert företag, 
grupp eller industri.

•	 9 av 10 kunder är nöjda eller mycket nöjda 
efter avslutat skadeärende.

 
För att jämföra med Moderna,  

kontakta din försäkringsförmedlare.


