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LEDARE MNr 2 2020

Världen förändas, och vi med den

Vi välkomnar våra nya eldsjälar

GODA NYHETER 

Det har nu gått över tio månader sedan vi på 
Moderna började arbeta hemifrån. Vi kommer 
alla ihåg den där dagen när vi sade ”vi ses snart” 

och så tog vi med oss skärm och dator hem och satte 
upp vårt hemmakontor. Då tänkte vi att vi ses innan 
semestern. Idag vet vi att det inte blev så. Vi fortsätter 
att arbeta hemifrån och kommer så att göra en bit in 
även på det nya året. Visst är det annorlunda och all 
förändring blir till slut en normalitet och vana. Det som 
det har inneburit för oss på Moderna är att vi har fått 
tänka i nya banor, hitta nya sätt att kommunicera externt 
och internt. Nya sätt att interagera digitalt samt nya sätt 
att driva projekt och utveckling. Även nya sätt att ta hand 
om varandra och hitta arbetsglädjen. Detta gäller alla 
medarbetare inom Moderna och det som har blivit extra 
tydligt är de ökade kraven på kommunikation från alla 
ledare. 

Det är under en situation som denna som det verkligen 
handlar om att visa ledarskap – på riktigt. Vi i 
Modernas ledningsgrupp har diskuterat och reflekterat 
mycket kring detta och vi har aktivt valt att ändra vår 
kommunikation, allt med utgångspunkt att fortsätta 
sprida vår fantastiska kultur med känslan av Utmanare, 
Tillsammans och Engagemang. 

Jag och andra ledare inom Moderna har ändrat vårt sätt 
att kommunicera genom att:

• Spela in film – minst en film i veckan har publicerats 
på vårt intranät där vi berättar om aktuella saker, 
delar med oss av reflektioner och tankar. Att få se 

och höra en person ger så mycket mer än en text 
#tillsammans

• Ringa i stället för att mejla – jag försöker i möjligaste 
mån att ringa i stället för att mejla. Att få prata med 
mina kollegor, bara för att höra hur läget är, är så 
mycket bättre än att endast läsa.

• Uppmärksamma och bjuda till – vi har bjudit in 
alla medarbetare till peppföreläsningar med bland 
annat Ami Hemviken. Dessutom fick alla en gåva i 
samband med detta. #engagemang

• Digitala seminarier – vi har under året haft över 
1000 deltagare på våra seminarier som vänder sig 
till er förmedlare och assistenter. 1000 deltagare 
är mycket och vi är otroligt stolta över det. Vi har 
återigen visat att det går att göra nytt #utmanare

Hoppas att ni också hittar era nya sätt att kommunicera, 
involvera och engagera under denna annorlunda tid. 
Världen ändras och vi med den.

  Var rädd om varandra och 
  God Jul!

EN KUNDBERÄTTELSE
Företaget har varit igång några år 
och kunder och samarbetspartners är 
nöjda. Nu har man tagit ett steg vidare 
och köpt upp en konkurrent men vd:n 
Simon är osäker – vilka regler gäller 
för anställningsavtalen? Samtidigt 
har Emma, som är ekonomichef och 
delägare, dåligt samvete för att hon 
inte har skrivit något äktenskapsförord 
kopplat till företaget. Kan det sätta 
hennes man i en osäker situation? Hon 
måste också få till ett aktieägaravtal i 
samband med företagsköpet, deras nye 
delägare vill ha besked och trycker på 
om avtalet. Hur formulerar man ett 
sådant så det blir giltigt? Dessutom 
har Emma hittat ett ändringsärende 
i bolagsregistret som visar att någon 
försöker kapa företaget och ta över 
ägandet. Hur stoppar man det? 

Sedan är det Lisa som har arbetat länge 
i företaget men nu blir övertalig, hennes 
anställning måste man hitta ett bra och 
korrekt sätt att avsluta. 

Allt detta räcker för att ge Simon och 
Emma en del sömnlösa nätter och det 
dyker då upp ännu en sak att ta tag 
i. En leverantör har slarvat med en 
beställning och förhållandet med dem 
är minst sagt ansträngt. Simon önskar 

att han visste vilka rättigheter företaget 
som beställare har och hade gärna velat 
få vägledning av en jurist innan han 
pratar vidare med leverantören. 

Det här är förstås en fiktiv berättelse, 
men inte alls helt osannolik. 

DET FINNS EN RIKTIGT BRA LÖSNING
Genomarbetade och juridiskt korrekta 
avtal är det bästa sättet att undvika 
tvister eftersom tvister kan skapa 
dåliga relationer, tappade affärer och 
inte minst – en hel del extraarbete och 
rättegångskostnader.

I en alltmer komplex omvärld är det 
svårt att hålla reda på lagar och regler, 
både befintliga och uppdateringar. 
Att agera snabbt och rätt när det 
krävs är nödvändigt för att behålla 
marknadspositioner och kräver mycket 
av en företagare, som dessutom behöver 
fokusera på sin kärnverksamhet. 

EN NY PRODUKT
Moderna Försäkringar och HELP 
Försäkring har tillsammans tagit fram 
en juristförsäkring, Din Företagsjurist. 
Försäkringen ger kunder med 
Modernas Företagsförsäkring och en 
omsättning upp till 50 miljoner kronor, 
tillgång till stöd från HELPs jurister.

Försäkringen omfattar både juridisk 
rådgivning och avtal kring ägande av 
företag. Den omfattar också rådgivning 
och tvist vid till exempel avslag av 
sjukpenning, kapning av person- eller 
bolagsuppgifter och vid nyanställning 
och uppsägning. 

Juristtjänsten ingår i Modernas 
Företagsförsäkring från och med 1 mars 
2021. 

Affärsområdeschef Kajsa Peedu

Ramona Klein
Aktuarie

Sara Lehn
Gruppchef  Egendomsskador

Patrik Ljung
Projektledare

Shrin Sharifi
Skadereglerare

GODA NYHETER

Försäkringsmoment Omfattning Självrisk Timmar/ år

Rådgivning

First legal HELP • Avtal kring ägande av företag, till exempel  
aktieägaravtal och testamente

• Allmän juridisk vägledning

0 kr 10 tim 

Rådgivning och rättsskydd

Trygghet vid sjukdom • Tvist mot Försäkringskassan vid avslag av sjukpenning, 
sjukersättning eller LSS 

• Tvist mot Transportstyrelsen vid körkort  
indraget av hälsoskäl

Rådgivning 0 kr

Tvist 20% av pbb

10 tim (utöver First 
Legal HELP ovan)

+ rättsskydd vid tvist*

ID- & bolagskapning • Rådgivning vid kapning av person- eller  
bolagsuppgifter, samt tvist

Arbetsrätt • Rådgivning och avtal vid nyanställning och upp- 
sägning, samt tvist

* Försäkringsbelopp 10 pbb/år för samtliga tvister under ett försäkringsår. Text Jan Christensen, Moderna  
och Maria Ekermann, HELP

FAKTA OM HELP FÖRSÄKRING

• Ger sina kunder juridisk hjälp i 
försäkringsform

• Är verksamma i Sverige sedan 
2012 och har handlagt över  
28 000 ärenden 

• 97,6 procents kundnöjdhet
• Har anställda jurister med 

spetskompetens inom skiftande 
rättsområden

• Finns på topp 20-listan i Great 
Place to Work’s undersökning 
2019

• Har verksamhet i hela 
Skandinavien

• Ägs av den internationella 
försäkringskoncernen ARAG 
Group, en av världens största 
och äldsta aktörer inom 
juristförsäkringar. 
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ÄNGLAVAKT ÄNGLAVAKT

Under den nyproducerade 
flerfamiljsbyggnaden fanns ett 
stort garage avsett för de boendes 

fordon. Denna olyckans dag körde en 
ordinär personbil in i garaget och fram 
till sin p-plats. Bilen hann inte mer än 
precis stanna förrän lågor slog upp runt 
den. Den gamle mannen som körde bilen 
satt helt stilla kvar i bilen utan att försöka 
ta sig ut. Förmodligen stel av skräck 
och hämmad av ålder. Två grannar 
som anlände till garaget samtidigt blev 
vittnen till hela förloppet och agerade 

blixtsnabbt. De lyckades få ut den 
gamle föraren och började söka efter en 
brandsläckare samtidigt som de ringde 
till räddningstjänsten. Brandsläckare 
fanns inte att tillgå men med en hink och 
vatten från en tappkran gjorde de vad de 
kunde för att hejda och släcka branden. 

Branden hade fått ett riktigt fäste 
i bilen med dess utrustning samt 
brännbara vätskor och detaljer. Innan 
räddningstjänsten hunnit till platsen och 
kunde släcka och säkra fastigheten hade 

branden hunnit skada ett flertal andra 
fordon samt garaget och installationer i 
detta. Men hjältarnas insats räddade livet 
på föraren och de medverkande till att 
räddningskåren kom snabbt på plats.

VAD VAR DET SOM HÄNDE?
Moderna fick skadesamtalet till 
sin jour och kontaktade omgående  
bostadsrättsföreningens styrelse. 
Moderna informerade om vad som 
nu skulle ske, vad för åtgärder som 
först skulle vidtas och berättade 

Riktig änglavakt
Det höll på att sluta i fullständig tragik men situationen redde upp sig genom en rad utomordentligt bra 
samarbeten.  

Text: Ulrika Oldmark

vad föreningen behövde göra. Även 
om det var en dramatisk händelse 
blev försäkringstagaren, det vill säga 
bostadsrättsföreningen, lugnad av att 
Modernas handläggare nu fanns på plats, 
styrde upp hanteringen och utredningen 
och kunde komma med lugnande ord om 
den fortsatta skaderegleringen. 

Moderna samarbetar med 
saneringsbolaget SSG Nordic som inledde 
saneringen av garaget med omnejd redan 
någon dag efter inträffandet när polisen 
släppt på avspärrningen. Under tiden fick 
Moderna en bra beskrivning av vad som 
hänt och hur det hela gått till av de två 
grannarna som bevittnade hela händelsen 
och räddade bilföraren. 

ETT GOTT SAMARBETE
Vittnena berättade att det rök om bilen 
när den parkerades och att lågor slog upp 
från den bakre delen av bilen. Vad som 
orsakat branden behövde utredas varför 
en av Modernas utredare tillsammans 

med en specialkompetent handläggare 
från Modernas motorskador inledde 
därmed en djupgående utredning av bilen. 
Utredningen visade att handbromsen 
varit åtdragen under körning och att 
friktion då bildats mellan bromsbelägg 
och bromsskiva som ledde till kraftig 
värmeutveckling som i sin tur antände 
närliggande material och brandfarliga 
vätskor. 

Modernas storskadehandläggare 
arbetade tillsammans med 
bostadsrättsföreningen vidare med 
återställande av garaget vilket genererade 
en kostnad om flera miljoner kronor. 
Eftersom det genom brandutredningen 
framkommit att det var bilen som genom 
sin färd ned i garaget med bromsar 
åtdragna orsakat branden och bilen var 
försäkrad i ett annat försäkringsbolag 
framställde Moderna ett regressyrkande 
mot det andra bolaget. Det är viktigt 
att inte en skadelidande, i detta fall 
bostadsrättsföreningen, belastas med 

skadekostnader som rätteligen ska 
bäras av annan, i detta fall bilen såsom 
skadevållare.  
  
SLUTET GOTT ALLTING GOTT
Denna olyckliga händelse och skada 
slutade så lyckligt den bara kunde. 
Den äldre mannen räddades ur den 
brinnande bilen. Garaget sanerades och 
reparerades och trafikförsäkringen för 
den skadebringande bilen hanterade 
slutregleringen. 

En ros till de två räddande änglarna i 
nöden.    
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Text: Linnéa Kjellén

INTERVJUER

Varför har det blivit så dyrt att gå till veterinären?

PRIVATFÖRSÄKRINGAR

Under senare år har kostnader för djursjukvård 
skjutit i höjden. Svensk djursjukvård håller en väldigt 
hög nivå med avancerad utrustning och välutbildad 
personal. Idag får man snabbare specialistvård för sin 
hund än man många gånger får för sig själv.  
Branschen har också fri prissättning där  
konkurrensen inte riktigt fungerar. 

I Sverige betraktar många sitt sällskapsdjur som en viktig 
medlem i familjen och det gör att djurägare ställer högre krav 
på vård för sitt djur och går till veterinären oftare. Det här leder 
i sin tur till att försäkringspremierna ökar.

– Vi måste tyvärr höja premierna för att täcka ökande kost-
nader. Många tycker redan att det är dyrt att försäkra sin hund 
eller katt och med den ökning som sker nu finns risken att fler 
och fler djurägare inte kommer ha råd att försäkra sina djur, 
säger Hanna Johansson, Ledare Moderna Djurförsäkringar.

GÅR DET ATT BROMSA KOSTNADSUTVECKLINGEN?

Det är tre parter som har ansvar i den utveckling som pågår. 
Veterinärvården måste bli mer transparent med sin pris- 
sättning. Det måste bli lättare för djurägare att få inblick i vad 
det kostar med en behandling och ha möjlighet att jämföra 
mellan olika kliniker. För enklare ingrepp är det kanske inte 
nödvändigt att vända sig till ett större djursjukhus med  
avancerad utrustning.

– Som djurägare går det att ställa krav på att få mer information 
om behandling och priser innan man bokar ett besök, fortsätter 
Hanna Johansson. Hund- och kattägare skulle behöva bli bättre 
på att bedöma om de behöver åka till veterinären eller inte. 
De har också möjlighet att ta hjälp av digitala rådgivnings-
tjänster som till exempel FirstVet i större utsträckning.

Vi som försäkringsbolag kan hjälpa till att utbilda djurägare 
genom att informera skadeförebyggande och påverka djur-
ägare så att de nyttjar veterinärvården på bästa sätt, det vill säga 
får rätt vård vid rätt tillfälle och därmed till rätt pris. Vi som 
försäkringsbolag har också ett ansvar att när vi har möjlighet 
ifrågasätta orimliga kostnader och påverka ett överutnyttjande 
av veterinärvård. 

   VEM ÄR DU, JONAS ANNERGÅRD?

Senior underwriter Ansvar. Jag är gift med Sara och vi har två 
barn på 4 och 5,5 år. När inte arbetet tar upp min tid lägger jag 
den på familjen och huset som vi nyligen har flyttat in i. Det 
innebär bland annat renoveringar och skötsel av trädgård.

  VAD HAR DU GJORT TIDIGARE I DIN KARRIÄR?

Jag har varit på Länsförsäkringar under 17 år och då arbetat 
som skadereglerare, produktspecialist ansvarsförsäkring och 
underwriter ansvar.

  VAD ÄR DET BÄSTA DU GJORT I DIN KARRIÄR INNAN DU 
KOM TILL OSS?  

Det bästa är helt klart att jag kom in i försäkringsbranschen.  
Efter examen med inriktning på skadestånds- och försäkrings-
rätt kom den stora frågan vad jag skulle göra. Efter lite letande 
fick jag en tjänst som skadereglerare för ansvars- och rätts-
skyddsförsäkring. På den vägen är det och jag ångrar inte att det 
blev den här branschen för mig med alla spännande möjligheter 
som branschen har att erbjuda.

  VAD ÄR ROLIGAST MED JOBBET SOM UW?

Det roligaste med att arbeta som underwriter tycker jag är att 
tillsammans med förmedlarna få sy ihop den bästa försäkrings-
lösningen för kunden gällande riskbedömning, villkorssättning 
och prissättning. 

  VAD VAR DET SOM LOCKADE DIG MED ATT SÖKA  
TJÄNSTEN PÅ MODERNA? 

Jag hade hört mycket gott om Moderna och när möjligheten 
fanns att få en tjänst kände jag att jag måste prova och från 
första stund så kändes det rätt. Det jag hade hört stämde – det 

är en arbetsplats med mycket 
kompetent personal som har 
väldigt roligt på jobbet.  
Chansen att få arbeta där ville 
jag inte missa. 

  VILKA ÄR DINA FRÄMSTA 
STYRKOR SOM DU TAR MED 
DIG TILL OSS PÅ MODERNA?

Effektivitet och service. Min 
målsättning är att ge mycket 
bra service till förmedlare och 
kunder så att de känner att vi 
är ett team och det uppfylls 
genom att arbeta effektivt.

  VEM ÄR DU, SARA LEHN?

Chef Egendomsskador Företag & Industri med start den 1 
september 2020. Jag bor med min sambo Peter, 4 egna barn och 
3 bonusbarn i villa i Upplands Väsby.

  HUR SÅG DIN KARRIÄR UT INNAN DU KOM TILL OSS?

Teknisk ekonom som jobbat med försäkringar sedan 2001 och 
företagsförsäkring sedan 2007. Främst med reglering av avbrott, 
byggskador och entreprenad, men även med andra egendoms-
skador och effektivisering av skaderegleringsprocessen inom 
Företagsskador. Jag har jobbat både för Folksam och Gjensidige 
De sista 3 åren som ledare och det tycker jag är fantastiskt kul!    

  VAD ÄR DET BÄSTA DU GJORT I DIN KARRIÄR INNAN DU 
KOM TILL OSS?  

Jag tycker om, och blir stolt, när jag lyckas få medarbetare att 
glänsa lite extra. När mitt arbete med att motivera, engagera och 
råda mynnar ut i leverans fylld med självförtroende. Det ger 
mig gåshud! 

  VAD ÄR ROLIGAST MED JOBBET SOM CHEF EGENDOMS-
SKADOR?

Att utveckla skadeprocessen tillsammans med mitt team. Att ut-
föra en gemensam insats som leder till effektivitet, arbetsglädje 
och nöjd kund. 

  VAD VAR DET SOM LOCKADE DIG MED ATT SÖKA  
TJÄNSTEN PÅ MODERNA?

Företagskulturen. Det finns inga silos, inga gränser eller hinder. 
Alla arbetar tillsammans. Känslan är familjär och man värnar 
om personalen och det skrattas mycket. 

Att komma in som ny ledare mitt i Corona är såklart lite  
speciellt, men med digitala 
verktyg och ett glatt team till 
bredden fyllt med kompetens 
har det fungerat strålande. 

  VILKA ÄR DINA FRÄMSTA 
STYRKOR SOM DU TAR MED 
DIG TILL OSS PÅ MODERNA?

Jag har erfarenhet av och för-
ståelse för mina medarbetares 
arbetsvardag. Jag ser utveck-
lingspotential i det mesta. 

Lär känna Jonas Annergård 
och Sara Lehn

2021 är året då Moderna Försäkringar tar sina  
partnersamarbeten till nästa nivå. Med relevanta 
erbjudanden och smart aktivering finns få  
begränsningar för hur lyckat ett samarbete kan bli. 

Moderna Försäkringar har alltid arbetat med samarbeten på en 
strategisk nivå och ser dem som en viktig del av att bredda sitt 
erbjudande och komma ut till rätt målgrupp.

Kompetens är A och O och Modernas samarbeten visar både 
på kompentens och bredd. Bland flera lyckade samarbeten finns 
det nordiska distributionssamarbetet med Danske Bank, olika 
fackförbund via Akademikerförsäkring, gravidappen Preggers 
och partnerskap med flera av Stockholms fotbollsklubbar. 

– Vi satsar stort på samarbeten även framåt då vi vet att ett  
relevant försäkringserbjudande som är väl anpassat efter  
målgrupp, tillsammans med en smart marknadsaktivering, 
fungerar som en hävstång. Både för Moderna Försäkringar 
och för vår partner, säger Jonas Frid ansvarig för affärsområdet 
Privat på Moderna Försäkringar. 

2021 blir året då partnersamarbeten tas till nästa nivå, ett steg 
i det är en ny teknisk plattform, en API-lösning, som förenklar 
integreringen mellan Moderna Försäkringars och samarbets-
partnerns respektive system.

Har du idéer om samarbeten på privatsidan? Då är du varmt 
välkommen att höra av dig till Christopher Almroth, ansvarig 
för civil- och personförsäkringsportföljen, eller Hanna Nyquist, 
ansvarig för motorförsäkringsportföljen på Moderna  
Försäkringar.

Letar du ny partner för 2021?

Kontakt: 
Christopher Almroth, 072-388 85 12 
Hanna Nyquist, 070-147 22 73
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VÅRA DIGITALA SEMINARIUM 

En höst fylld av inspiration och kunskap Produktnyheter

PRODUKTNYHETER

Under hösten har vi fortsatt våra populära 
seminarier vi hade i våras. Ämnena handlade 
om försäkringar från olika perspektiv, men 
även om digitalisering, bedrägerier och om 
hur vi tillsammans kan göra skillnad i  
världen.

HÖSTSEMINARIER X 15
Vi börjar med att backa bandet. Egentligen hade vi planerat 
konferensen Moderna Talking, för nya förmedlare och  
förmedlarassistenter. Den fysiska konferensen har vi haft i 
många år, men i år som bekant, drabbades världen av covid-19 
och vi fick alla ställa in våra planerade event och snabbt ställa 
om till digitala. 

Vi behöll våra planerade talare och ämnen och gjorde dem till 
separata digitala evenemang x 3 så att valmöjligheten till  
deltagande blev så stort som möjligt.

Ämnena var: 

• Den spännande digitaliseringen med Mattias Nyström, 
produktägare/digital affärsutvecklare. Mattias berättade om 
hur tekniska lösningar banar väg för nya digitala affärs-
möjligheter.

• Underwriting-processen med Robert Elvander, under-
writer. Han berättade om underwriting-processen, från 
första kontakt till beslut om att lämna offert eller avböja. 
Robert gick också in på hur vi tillsammans kan ge bästa 
möjliga förutsättningar för en bra affär.

• Bedrägeriernas värld med Jonas Jönsson Arenfalk,  
utredningschef. Jonas gav oss en inblick i bedrägeriernas 
värld. Under passet fick vi bland annat svar på vad ett för-
säkringsbedrägeri är och hur det kan gå till. Vi fick också 
veta om det finns trender inom försäkringsbedrägerier 
samt lyssna på ett intressant ärende de utrett där försäk-
ringstagaren senare blev dömd för mordbrand.

• Ansvarsskador i USA – en prövningens tid för en  
skadereglerare med Ulrika Oldmark, skadechef. Hon gav 
en spännande föreläsning om utmaningar som kan  
uppkomma vid ansvarsskador i USA.

• Help to Help – En inspirationsföreläsning om konsten att 
göra skillnad med Malin Cronqvist, grundare och VD av 
Help to Help.  
De möjliggör högskoleutbildning genom crowdfundade 
stipendier till utvalda finansiellt behövande och lovande 
studenter i Tanzania och Uganda. I år fyller Help to Help 
10 år och i samband med det berättar Malin om deras 
arbete, om erfarenheter från de 10 år som gått, om hur det 
går för studenterna efter examen och vilka effekterna blir 
för deras familjer och hela samhället.

DU VET VÄL OM ATT DU ÄR VIKTIG FÖR OSS?
Mycket viktig. 

Därför anordnade vi ytterligare ett par digitala träffar under 
hösten. Denna gång bjöd vi specifikt in nya, eller ganska nya, 
förmedlare. Under de här träffarna berättade vi om vilka affärer 
vi helst vill göra, olika kontaktvägar och så fick deltagarna  
möjlighet att ”träffa” och få ett ansikte på flera av oss. 
Även dessa träffar anordnade vi x 3 förstås. 

Tack till alla er som deltog på ett eller flera av dem. Och tack för 
all fantastisk feedback.  

Text: Monica Larsson

Nytt villkor för Maskiner och motorredskap
From 2020-02-01 gäller ett nytt villkor för maskiner och motor-
redskap. Det är en allmän uppdatering men även några nyheter.

Försäkringen omfattar fast monterad utrustning i eller på 
fordonet och även utrustning som är avmonterad och som är 
ersatt med något annan utrustning till exempel skopor, rivare, 
skärare, rototilt. Högsta ersättning är 6 prisbasbelopp. Om 
beloppet inte räcker till går det att teckna en tilläggsförsäkring. 
Tidigare gällde 5 prisbasbelopp för utrustning i eller på fordo-
net och 3 prisbasbelopp för avmonterad utrustning.  

Säkerhetsföreskrifterna för brandförsäkring är uppdaterade i 
enlighet med kraven i SBF 127 och är viktigt att ta del av. Till 
exempel ska fordon årligen genomgå brandskyddskontroll av 
auktoriserad besiktningsman och ett besiktningsprotokoll ska 
upprättas. Vid skada ska ett besiktningsprotokoll som inte är 
äldre än 14 månader kunna uppvisas. 
När det gäller stöldförsäkringen kan självrisken reduceras vid 
skada om fordonet utrustas med startspärr, spårsystem och 
märkning.
Ansvarsförsäkringen för verksamheten har dessutom  
förbättrats genom att det nu ingår ersättning för skada vid lyft 
upp till högst 250 000 kronor, detta oavsett om lyftet är tillfälligt 
eller ej. 
Försäkringsskyddet inträder då krok, kätting, wire eller dylikt 
anbringats eller då pallgafflar placerats för arbetets omedelbara 
påbörjande och fortlöper under lyftet och under eventuell 
kortare transport som ingår i lyftet samt upphör så snart egen-
domen placerats på avsedd plats och befriats eller skulle kunna 
befrias från fordonets lyftanordning. 

Nytt villkor för Flytande försäkring för bilhandel och 
bilverkstad
From 2020-05-01 gäller ett nytt villkor för flytande försäkring 
för bilhandel och bilverkstad. Det är en allmän uppdatering i 
takt med övriga motorvillkor. Försäkringen begränsas till att 
gälla inom Norden, tidigare gröna-kortområdet. Det har till-
kommit några särskilda trafiksjälvrisker såsom till exempel en 
ungdomssjälvrisk. I övrigt har säkerhetsföreskrifterna upp- 
daterats för respektive fordonstyp till nya omvärldsregler.  
Inbrottsskyddsklass 2 är inlagd i sin helhet i villkoret för  
bilhandel och bilverkstad och några nya definitioner har  
tillkommit.

Nytt villkor för Bostadsrättsförening
2021-03-01 kommer villkor Allriskförsäkring för bostadsrätts-
förening K 40 i ett nytt uppdaterat format. K 40 (kombinerat 
villkor) upphör och ersätts med vårt grundvillkor på Egendom 
Allriskförsäkring för företag och fastighet E 10 samt ett antal 
separata villkor. Omfattningen är densamma som tidigare med 
skadehändelserna delas upp enligt brand, inbrott, vatten och 
allrisk istället för ren allrisk. 

Nytt villkor för Förmögenhetsbrottsförsäkring
Tidigare har vi haft ett separat villkor för förmögenhetsbrott för 
företag, FB 5 och ett separat villkor för förmögenhetsbrott för 
bostadsrättsföreningar, FB 401. Genom nya villkoret FB 6 slås 
dessa två villkor ihop och uppdateras. Det nya villkoret gäller 
således för både företag och bostadsrättsföreningar. 

Nytt villkor Entreprenadförsäkring 
2021-03-01 kommer en ny version av entreprenadvillkoret  
AO 2000 Allriskförsäkring för entreprenadvillkor. Villkoret är 
en anpassning till grundvillkoret E 10 Allriskförsäkring för  
företag och fastighet vad gäller bla numrering men även några  
förbättringar i form av höjda belopp: 

• Befintlig egendom från 2 000 000 kronor till  
5 000 000 kronor

• Forcering- och extrakostnader från 500 000 kronor till  
2 000 000 kronor

• Åtkomstförsäkring för entreprenör från 500 000  
kronor till 2 000 000 kronor.

Nytt villkor rättsskyddsförsäkring
2021-03-01 kommer en ny uppdaterad version av rättsskydds-
villkoret R 1 (R 1:8). Villkoret har setts över med anledning av 
samarbetet med HELP och den nya tilläggsprodukten  
Din Företagsjurist. 
Utöver uppdateringarna av vårt eget villkor kommer rätts-
skyddsförsäkringen genom samarbetet med HELP att få ett  
utökat skydd och innehålla till exempel arbetsrättsmoment 
(som i en traditionell rättsskyddsförsäkring är helt undantaget) 
samt skadeförebyggande moment som juridisk rådgivning och 
hjälp med avtal kring ägande av företag innan tvist har upp-
kommit. 
Försäkringen omfattar även rådgivning och biträde i tvist vid 
till exempel avslag av sjukpenning, kapning av person- och 
bolagsuppgifter samt vid nyanställning och uppsägning. 

Text: Kerstin Söderberg och 
Desideria Westman Soltesz

 SAGT OM VÅRA SEMINARIER

”Modernas seminarium är ett lättillgängligt och  
engagerat forum för kunskapsinhämtning samtidigt som 
det skapar känslan av att vi som förmedlare är viktiga, 
på riktigt!”

– Per-Anders Johanson,  
OBEROENDE FÖRSÄKRINGAR i Sverige AB

”Modernas höstseminarium har varit intressanta och 
givande. Jag har fått en uppfräschning i ett par ämnen 
och även plockat upp lite nytt. Efter Bedrägeriernas 
värld blev jag mycket förvånad över hur mycket  
bedrägerier som faktiskt förekommer.”

– Tara Eriksson, Försäkringsmäklarna Skeppsbron

”
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Help to Help startades 2010 med ambitionen att möjliggöra 
högskoleutbildning för studenter i Tanzania som hade drömmar 
och ambitioner om att förändra sitt land. I höst fyllde stiftelsen 
10 år och hittills har 380 studenter antagits till Help to Helps 
stipendieprogram i Tanzania och Uganda. 

Av dessa har snart 120 tagit examen medan resterande fort-
farande studerar. Inom loppet av ett år efter examen har 89 
procent säkrat en kvalificerad sysselsättning - ett jobb, ett eget 
företag, en praktikplats eller fortsatta studier. Det medför att 
85 procent av studenterna bidrar till ökad familjeförsörjning 
och att hela 59 procent dessutom finansierar minst ett syskons 
skolgång. En investering i utbildning leder alltså till ännu mer 
utbildning - en så kallad Help to Help-effekt! 

HELP TO HELP FIRAR 10 ÅR 
10 års-jubileet skulle ha firats i både Sverige och Tanzania - med 
studenter, medarbetare och partners och månadsgivare. När 
det planerade firandet blev inställt på grund av covid-19, tänkte 
Help to Help om. Istället arrangerades Climb for Education, en 
utmaning i Stockholm där Help to Helps grundare Malin  
Cronqvist besteg Hammarbybacken 64 gånger, motsvarande 
samma höjd som Afrikas högsta berg, Kilimanjaro. Syftet 
var förutom att fira 10 år, också att uppmärksamma allas rätt 

till utbildning och samla in medel till fler stipendiater. Totalt 
samlades 14 års utbildning in, ett års högskolestudier i Tanzania 
kostar motsvarande cirka 7 500 kronor.

Nu blickar vi framåt och tillsammans med våra partners ökar vi 
takten. Den långsiktiga målsättningen är att utveckla världens 
främsta stipendieprogram för tusentals studenter i fler  
afrikanska länder.

GÄSTKRÖNIKANOTISER

KREDITFÖRSÄKRING I CORONATIDER

En kreditförsäkring skyddar ett företags största tillgång och 
medför också många andra fördelar. Intresset för försäkringen 
har varit stort under den prövande tid vi befinner oss i.

Idag försäkrar företag de flesta av sina tillgångar, men ofta 
inte den största tillgången: kundfordringarna. Vad händer om 
en större företagskund (kallad köpare och utgör försäkrings-
objektet) inte kan betala sina skulder? Klarar företaget av sin 
likviditet och kan det få andra konsekvenser? Vår kredit- 
försäkring ersätter 90 procent av kundfordringarna vid  
insolvens eller utebliven betalning. Försäkringen innebär  
samtidigt en löpande bevakning av köparnas kreditvärdighet 
och dessutom slipper försäkringstagaren mycket av administra-
tionen kring förfallna fordringar. 

ÖKAT INTRESSE 
Intresset för kreditförsäkring ökar och beror på flera olika 
omständigheter. Bankerna ställer allt högre krav i sin utlå-
ning och ser alltmer kreditförsäkring som ett extra skydd i sin 
kreditbedömning. Den alltmer globaliserade ekonomin innebär 
mer export och därmed en större osäkerhet för företagen. De 
svenska företag konkurrerar med utländska bolag som använ-
der kreditförsäkring och som då generellt kan erbjuda mer 
förmånliga betalningsvillkor. Coronapandemin har ytterligare 
accentuerat intresset men har egentligen bara stärkt en redan 
stark trend, företag förstår alltmer att försäkringen fungerar och 
i många fall är lika nödvändig som övriga företagsförsäkringar.

SKADOR UNDER COVID-19 

Covid-19 kommer enligt prognos att ge en minskning på antal 
skador med cirka 15 - 20 procent för 2020. Kvartal två och bör-
jan på kvartal tre står för den minskningen. 

Efter att reserestriktioner släpptes och vår hemester, har vi nu 
normalistrerat inkommande skador till normalnivåer igen. 

Prognoserna på nybilsförsäljningen är nedskruvad med cirka 25 
procent på personbil och lättare transportbilar för 2020. En  
tydlig trend är förflyttningen av verkstadsjobben som nu är 
utanför storstadsregionerna då vi nu jobbar mer på distans från 
andra platser än de normala.

Text: Malin Cronqvist, Help to Help. Foto: Help to Help

Det är nog många som skriver under på att det här året är 
ett av de konstigaste någonsin. Vi har alla fått ställa om våra 
privatliv på ett sätt som gör att omställningen arbetsmässigt 
kanske ändå kommit lite i skymundan. Jag ser mig själv som 
hyfsat digital, men man kan inte underskatta det person-
liga mötets plats i en bransch som handlar om trygghet och 
förtroende. Jag har jobbat från kontoret en stor del av året 
och med det har också insikten kommit kring hur viktigt 
kontoret är som mötesplats för inspiration, skratt, kreativa 
affärslösningar och tillhörighet. 

Som distributörer har vi ett ansvar för att kunna förklara hur 
de försäkringar vi förmedlar fungerar, och det har inte varit 
lätt i år. Vi kommer nog fortsätta debattera den exakta inne-
börden av den senaste editionens pandemiundantag ett tag 
framöver. Vi måste alla förstå de precisa innebörderna och 
vara överens om villkorens funktion för att etablera  
försäkringsavtal där kund, förmedlare och försäkringsbolag 
har samma förväntan på försäkringens funktion på låg sikt. 

Den här förnyelseperioden är ansträngd av många olika 
anledningar och vi ser en fortsatt ökning av stora skador 
som naturkatastrofer, bränder, nätangrepp och stämningar. 
Vi ser också att produkter som kanske historiskt varit lite 
underprissatta nu korrigeras och samtidigt måste vi också 
påminna oss om att det finns en kund där ute. En kund som 
drabbats av covid-19 med allt vad det innebär både ekono-
mist och arbetsmässigt. En kund som oftast kan väldigt lite 
om försäkring och är van att varje år fått bredare skydd till 
lägre kostnad. 

Under dessa omständigheter måste vi som bransch komma 
ihåg vad vi finns där för, riskförflyttning, förutsägbarhet, 
stabilitet och trygghet. Om vi inte sköter dessa förnyelser 
rätt, kommunicerar tidigt och tydligt, riskerar vi inte bara att 
tära på relationerna mellan förmedlare och försäkringsbolag 
utan att också tära på kundernas förtroende för vår bransch 
som en affärspartner. 

Det här har varit ett händelserikt och intensivt år och jag tror 
många av oss ser fram emot lite ledighet. 

2021 har mycket att vänta, inte minst sett till en vardag utan 
covid-19, men också sammanslagningar in branschen.

Med de orden ser jag fram emot en vit jul, en hälsosam  
försäkringsmarknad och att få träffa er alla där ute snart igen! 

Det konstigaste året i våra liv

Text: Örjan BacklundText: Leif Förare

Det handlar om drömmar och ambitioner

Oskar Behrens 

Practice Leader Construction och  
Kundansvarig i storkundssegmentet  
Willis Towers Watson

Jag hoppas att vi som bransch hjälps åt att 
säkerställa en stabil utveckling av försäkrings-
produkter med en prissättning som är lång-
siktigt hållbar. För bara så kan vi skapa  
förutsägbarhet.
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JULTIPS

Älskar du snö, fjäll och fart? Vill du umgås, men  
samtidigt hålla avstånd i pågående pandemi? Då 
tycker jag att du ska testa min och familjens passion 
snöskoteråkning.

En aktivitet som gör att du, oavsett lugn ledkörning 
eller äventyrlig friåkning, når platser du aldrig annars 
hade nått. 

Det är en magisk frihetskänsla. På tu man hand eller 
tillsammans med familjen med påkopplad skoterpulka. 

Där bjuds det på stora friåkningsområden med möjlig-
heter att skråa, burka och stegra. I Borgafjäll pimplar 
du upp middagen i Rädingsjö.  Om du saknar egen 
skoter, pimpelspö eller liknande finns det att hyra.   

Grunda med underställ och ryggplatta. Addera varma 
kläder och kängor. Spänn glasögonen runt hjälmen. 
Tanka och ställ i destination på GPS: en. Gasa och njut! 

Sara Lehn,  Gruppchef Egendomsskador, gillar 
när det går undan i skoterspåret.

Gasa och njut!
Mitt bästa vintertips är att köra snöskoter från södra Lappland och Borgafjäll. 

JULTIPS

Johanna Mola, chef Egendom, gör allt 
för att träffa vänner, om än på distans.

Mitt tips till jylpysslet är att köpa el-
ler göra en pusselmatta till pusslet. 
Vill du göra en själv, så behöver du det här:

• Ett lättare rör med 75-110 mm i diameter, exem-
pelvis ett avloppsrör som kostar cirka 50 kronor 
på byggvaruhus. Känns det lite märkligt att gå och 
köpa avloppsrör inför fredagsmyset finns många 
andra alternativ. Ett papprör, exempelvis ett  
sådant du får med när du beställer posters online.

• En filtmatta i lämplig storlek beroende på hur 
stort pussel du lägger. Filttyg finns på metervara 
på bland annat Stoff och Stil i olika färger. 

• Två gummisnoddar eller snöre att trä runt den 
ihoprullade filtmattan med.

Det som kan vara bra att stämma av är filtens kvalitet. 
Är den för mjuk och med mer ”ludd” kan det bli en 
utmaning att få pusselbitarna att ligga platt samt att 
de kan fastna i luddet på ovansidan när du rullar ut 
mattan igen. Rulla försiktigt. 😊

Prislappen är ungefär densamma oavsett om du  
köper färdigt kit eller gör ett själv, cirka 140 kronor.

Cecilia Palm, underwriter, pysslar 
mycket och gärna under julen. 

Mitt bästa vintertips 
är att vara ute så 
mycket som möjligt! 

Det jag gillar mest är 
att åka skidor både 
utför och på längden, 
åka skridskor på en 
frusen sjö eller en 
härlig löptur i snön. 
Mitt vintertips blir 
därför att åka till  
Hellasgården strax utanför Stockholm. Jag åker ofta 
dit själv och springer på en av alla stigarna. 

Åker vi hela familjen tar vi med oss skridskorna och 
kör några varv på Källtorpssjön eller så tar vi en tur 
på längdskidorna. Både skridskor och skidor finns att 
hyra. Det finns även bra pulkabackar. 

När tårna börjar bli kalla kan man värma sig med en 
våffla eller soppa på det mysiga lilla fiket intill sjön. 

Väl hemma igen rekommenderar jag att avsluta dagen 
med en kopp glögg framför brasan. 

Anna-Maria Holtsjö, underwriter, är 
helst ute i friska luften och då förstås 
ihop med familjen.

Simon Matthews, underwriter, firar helst 
jul på både svenskt och engelskt vis. 

Vad är egentligen vinter? Jag 
tänker så klart på gnistrande 
fina dagar med fluffig snö och 
röda kinder. Långfärdsskridskor 
på en frusen sjö och lite för 
varm choklad som ryker i  
koppen. Det blir inte härligare än så! 

Men, inte minst vi som är i sannolikhetsbranschen, 
vet ju att det inte är det mest troliga scenariot och att 
vi istället får mörka eftermiddagar där inte ens den 
tjockaste dunjackan känns tillräcklig. 

Därför är mitt allra bästa tips att stanna inne och 
mysa. Tänd ljus, sätt igång ett långkok och baka ut 
degen som stått och jäst sedan dagen innan. Sätt på 
musik och prova en teamsmiddag. Skratta och skåla 
med vännerna på distans. Det är inte riktigt lika härligt. 
Men 1000 gånger bättre än att inte ses! 

Så mycket bättre!

Njut av att få vara ute
Bästa julpysseltipset

INGREDIENSER

• 100 g smör

• 1 dl socker

• 1 msk sirap

• 1 tsk bakpulver

• 1 msk vaniljsocker

• 2 1/2 dl mjöl

• 1 pkt saffran

• Pärlsocker 

• Russin, valfritt

Gör succé med de här allra godaste saffranssnittarna till glöggen i jul.  

Timmy Vidström, underwriter, gillar 
saffran, glögg och allt som hör julen till. 

GÖR SÅ HÄR

Vispa rumsvarmt smör med saffran, 
sirap och socker tills det blir riktigt gult 
och fluffigt. 

Blanda de torra ingredienserna och rör 
ner dem. Blanda till en smidig deg och 
tillsätt russinen. Dela degen i 2 delar och 
forma 2 avlånga korvar. Lägg dem på en 
bakpappersklädd plåt och tryck till med 

gaffel. Strö över pärlsocker.
Grädda i 175 C cirka 10-12 minuter. Ta 
ut plåten och skär kakorna på snedden 
medan de fortfarande är varma.  
Låt kallna, ät och njut.

De godaste saffranssnittarna i mannaminne

Det har blivit en tradition i mitt hem att fira både svensk 
och engelsk jul. Jag delar gärna med mig av mitt bästa 
kalkonfyllningsrecept.

Fyllning:

• 250-300 gram fläskfärs

• ½ påse hasselnötter som finhackas

• 4-5 skivor ljust formbröd som smulas sönder

• Cirka 1 dl fin olivolja

• ½ kruka färsk finhackad timjan, salt och peppar

Blanda allt i en bunke och få det till en fin röra.  

Sätt ugnen på 225 grader. In med kalkonen i cirka 45 
minuter,  lägg in fyllningen och knyt ihop benen  
ordentligt. Nu behöver den vara inne i ugnen i cirka 2 
timmar. Den som väntar på något gott...

På bordet har vi förstås klassiska engelska crackers 
(smällkarameller) som innehåller en rolig pryl med ett 
kort med en gåta eller rolig historia samt en färgglad 
krona i papper som man sätter på  
huvudet. 

Julen är en riktigt härlig tid
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AVS: MODERNA FÖRSÄKRINGAR
          BOX 7830
          103 98 STOCKHOLM

Sedan 2014 är vi stolta sponsorer av Help to Help.

SÅ HÄR NÅR DU OSS

• foretag@modernaforsakringar.se  •  www.modernaforsakringar.se/foretag/formedlare

• 0200 – 22 23 24    •  En sluten Facebookgrupp finns förstås för dig som förmedlare


