
 

 
 
 
 
Stockholm 2013-10-18 
 
PRESSMEDDELANDE 
 
Moderna Försäkringar ingår strategiskt 
partneravtal med Danske Bank Sverige 
 
Moderna Försäkringar, Trygs filial i Sverige, har ingått ett strategiskt 
partneravtal med Danske Bank avseende sakförsäkringar. Avtalet gäller fram 
till 30 juni 2017. 
 
Samarbetet med Danske Bank ska lanseras på marknaden under våren 2014. 
 
– Vi är oerhört glada över partnerskapet med Danske Bank. Vi är två bolag som båda 
har ett starkt fokus på service och vi har gemensamma ambitioner om att löpande 
vidareutveckla kunderbjudandet. Grunden för ett framgångsrikt samarbete finns 
därför redan på plats, säger Per Fornander, vd på Moderna Försäkringar. 
 
Danske Banks kunder kommer att få tillgång till särskilt framtagna 
försäkringslösningar under Modernas varumärke till ett fördelaktigt pris. Förutom 
Modernas kärnprodukter inom sakförsäkringar kommer Danske Banks kunder även att 
erbjudas möjlighet att teckna förmånliga försäkringar för klassiska specialbilar, 
motorcyklar och båtar genom Modernas varumärken Bilsport & MC samt Atlantica. 
 
– Det är ett bra komplement som stärker vårt kunderbjudande. Precis som vi ligger 
Moderna i framkant när det gäller digitala tjänster och processer och är därmed en 
samarbetspartner som passar oss och våra kunder på bästa sätt, säger Liza Nyberg, 
Head of Personal Banking på Danske Bank Sverige. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Linnéa Ecorcheville, affärsområdeschef på Moderna Försäkringar 
Telefon: +46 707 66 22 42 
E-post: linnea.ecorcheville@modernaforsakringar.se 
 
Per Fornander, vd på Moderna Försäkringar 
Telefon: +46 703 16 77 65 
E-post: per.fornander@tryg.dk 
 
 
Om Moderna  
Moderna är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar 
för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största 
försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica och Bilsport & MC. Läs mer på 
www.modernaforsakringar.se 
 
Om Danske Bank 
Danske Bank i Sverige är en fullservicebank och är en del av Danske Bank-koncernen – en av Nordens 
största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Danske Banks kunder är företag och privatpersoner, 
med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver 
det vanliga. I Sverige har de cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor. 
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