Försäkringar:
Samarbete mellan Schakt I Väst och Söderberg & Partners
Som ett led i arbetet till Schakt I Västs leverantörer, vill SIV kunna erbjuda olika sorters
förmåner.
Som en mindre entreprenör kan det vara svårt att förhandla på egen hand.
När Schakt I Väst gör en gemensam upphandling kommer storleken av alla leverantörer
tillsammans kraftigt kunna förbättra förutsättningarna.
SIV har valt att samarbeta med Peter Vännman som vi jobbat länge tillsammans med. Peter
har arbetat mot transport och entreprenadbranschen med dess försäkringar i 18 år (Trygg
Hansa 7 år, Länsförsäkringar 11 år).
Sedan Mars 2019, jobbar han som förmedlare hos
Söderberg & Partners, vilket är den störste aktören.
Peter kommer ta in offerter från flera försäkringsbolag och jämföra både försäkringsvillkor
och premier med vad ni idag har. Några försäkringsbolag jobbar bara mot förmedlare, vilket
ökar konkurrensen ytterligare, med att få så bra premier och villkor det bara går.
För att kunna genomföra en gemensam upphandling måste alla som är intresserade ge sitt
samtycke genom en mäklarfullmakt. Det sker genom att ni bekräftar ett mail eller sms som
kommer skickas ut.
En fullmakt innebär att Peter får inhämta all information om respektives bolags försäkringar
samt kommer att sköta kontakten med er, gällande fordonsbyten, försäkringsfrågor etc.
I klarspråk blir Peter er kontaktperson istället för säljaren ni har idag.
Skadereglering förändras inte på något sätt. Ni ringer samma personer hos respektive
försäkringsbolag och använder samma telefonnummer som tidigare.
För ett försäkringsbolag är den här förändringen ett byte av distributionskanal (säljkanal), ni
är lika viktig kund hos respektive försäkringsbolag som innan.
Det finns ingen inlåsningseffekt av denna fullmakt. Den kommer skrivas så att ni när som
helst kan avsluta den utan förpliktelser. Peter får inte göra ändringar av befintliga
försäkringar utan ert godkännande.
Peter kommer finnas på vårt kontor vid några tillfällen, för att träffas och bemöta frågor.
Kontakta gärna:
Peter Vännman
peter.vannman@soderbergpartners.se
072-857 98 22

