Luleå den 23 maj, 2011

Nytt försäkrringskonncept spparar peengar åt
å norrläänningarna
Nystartaade Vardia Försäkring
F
haar på kort tid etablerat sig
g som en framgångsrik nnischaktör påå
privatförrsäkringsmarrknaden. Inom Vardia Föörsäkring finnns varumärke
et Norrlandssförsäkring so
om nu
gör succcé bland norrrlänningarna.
Norrlanddsförsäkring tiillhandahåller försäkringar för bland annnat privatperssoners hem o ch bilar.
Försäkrinngarna har anpassats efter de lokala förhhållandena occh kan bara köpas
k
av de soom bor i norra
Sverige.
”Det finnns ingen anled
dning för en norrlänning
n
attt betala för skadefall
s
relatterade till anddra, mer
skadedraabbade, delar av landet. Seedan starten fför några veckor sen har vii hunnit sparaa 100 000-talss kronor
åt våra kuunder. Alltförr många av dee vi pratar meed har haft saamma försäkring länge, ochh vet om att de
d borde
vara aktivva och jämförra försäkringaar, men komm
mer sig inte fö
ör att göra det. Det upplevvs helt enkelt som
både kom
mplicerat ochh tråkigt. Kund
den sitter nässtan alltid med
d en onödigt hög premie ssom har stigitt
successivvt under åren,, och dessutom med ett sttandardiserat innehåll”, säg
ger Andreas H
Holmgren, Operativ
chef, Varrdia Försäkrinng och en av initiativtagarnna till Norrlanndsförsäkring.
Från kontoret i Luleå kontaktas kun
nderna via tellefon för en kostnadsfri
k
ge
enomgång avv sina försäkrin
ngar.
märkt att den personliga rådgivningen vverkligen uppsskattas i en brransch som bblir alltmer
”Vi har m
internetbbaserad och opersonlig.
o
Vi är måna om att alltid leveerera de rätta råden, med rrätt försäkring
g till rätt
pris. Kunden ska varkeen behöva beetala för någoot man inte beehöver eller lö
öpa risken attt vara fel försääkrad”,
fortsätterr Holmgren.
Succén bborgar för en fortsatt expansiv tillväxt soom skapar fleer arbetstillfällen i regionenn. Idag har
Norrlanddsförsäkring 30 rådgivare anställda
a
i Lul eå.
”De bil- ooch boendefö
örsäkringar vi tagit fram ärr mycket efterfrågade. Efte
ersom jag sjä lv är norrlänn
ning så är
det extraa roligt att kunnna göra någo
ot bra för osss som bor här. Jag visste attt Norrland vaar en eftersattt, och av
många föörsäkringsbolag nedprioriterad marknadd, men att deet skulle bli en
n sådan succéé hade jag aldrig
kunnat drömma om”, avslutar Holm
mgren.
Enkelt attt byta försäkringsbolag
Det är m
möjligt att bytaa försäkringsb
bolag en gångg per år, på fö
örsäkringens huvudförfalloodag som är det
d
datum dåå den antingeen förnyas elleer sägs upp. Ä
Även om huvvudförfallodag
gen ligger en bit fram i tiden är det
möjligt attt redan tidigare teckna en
n ny försäkrin g. Den nya fö
örsäkringen taar då vid sam
mma dag som den
gamla löpper ut. Det nyya försäkringssbolaget kan hjälpa till att säga upp försäkringen hoss det gamla bolaget.
b
Om Norrrlandsförsäkkring
Norrlanddsförsäkring är ett varumärrke inom Varddia Försäkring
g. Vardia Försäkring ingårr i försäkrings-koncerneen Scandinaviian Insurance Group AS m
med verksamhhet i Sverige och
o Norge. LLäs mer på
www.norrlandsforsakriing.se
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