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Vardia insourcar delar av skadeverksamheten
Sedan Vardia startade i Sverige 2011 har bolaget haft ett nära och fruktsamt samarbete med Crawford & Company
(Sweden) AB där Crawford & Company hanterat hela Vardias skadereglering. Samarbetet har intensifierats med
åren och för närvarande sitter ett 30-tal medarbetare anställda av Crawford & Company i Vardias lokaler och
reglerar skador under Vardias ledning. Från och med den 1 januari 2016 övertas den skadeverksamheten inklusive
nämnda personal helt av Vardia.
Samtidigt som Vardia för över delar av skadeverksamheten i egen regi så fördjupas samarbetet inom de delar som inte
omfattas av verksamhetsövergången. Crawford & Company kommer att kvarstå som en viktig samarbetspartner för
mer komplicerade skador även i framtiden.
– Crawford & Company har varit en viktig leverantör för bolaget under uppstartsperioden och en starkt bidragande
faktor till att Vardia i Sverige så snabbt har kunnat bygga en portfölj om 700 MSEK med god teknisk lönsamhet och en
hög kundnöjdhet, säger Andreas Önstorp, VD, Vardia Försäkring. Vi har haft stor nytta av Crawford & Company under
perioden och det är glädjande att vi också får möjlighet att ytterligare fördjupa samarbetet inom de områden som vi
inte insourcar, fortsätter Andreas Önstorp.
30 skadereglerare berörs av verksamhetsövergången varav 20 medarbetare sitter i Stockholm och 10 medarbetare i
Luleå.
- Det har varit en spännande och inspirerande resa att få bygga upp Vardias skadehantering från start till de drygt 30
heltidsanställda som idag enbart arbetar med Vardias skador. Vardias övertagande av verksamheten är ett helt
naturligt steg i ett försäkringsbolags utveckling och jag är glad över att vi samtidgt stärker samarbetet inom övriga
delar med Vardia, säger Claes Frick, VD, Crawford & Company (Sweden) AB.
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Om Vardia Försäkring
Vardia försäkrar både privatpersoner och företag. Vardias unika koncept att, i samarbete med partners, ta fram unika och
skräddarsydda försäkringslösningar, ligger till grund för bolagets snabba tillväxt de senaste åren. Genom en omfattande säljkraft,
stark entreprenörsanda och spetskompetens inom försäkringsdistribution skapar Vardia ett lönsamt mervärde för kunder och
partners. År 2012 utsågs Vardia till Årets sakförsäkringsbolag och år 2014 till Framtidens arbetsgivare i försäkringsbranschen.
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