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Efter en lyckad introduktion av fastighetsförsäkring för asylboenden fortsätter Insurify att utveckla
försäkringar för svårplacerade risker. Näst på tur står vårdfastigheter, även denna gång med
Hübener Versicherung AG som riskbärare.
Trenden att de större försäkringsbolagen är ovilliga att teckna försäkring för fastigheter som används
till sociala insatser fortsätter. Under den stora flyktingvågen införde flera försäkringsbolag
teckningsförbud mot asylboenden och HVB-hem, något som nu sprider sig till andra typer av
vårdboenden. För att möta utvecklingen har Insurify tagit fram en produkt för ändamålet.
-

”Vi har en ständig dialog med den svenska mäklarkåren och försöker ligga i framkant när det
gäller specialförsäkringar. Det har för oss blivit tydligt på ganska kort tid att
fastighetsförsäkringar för vårdboenden blivit svårt att hitta, därav denna satsning” säger
Markus Ljungblad, ägare och grundare till Insurify.

Insurify har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med tyska försäkringsbolaget Hübener
Versicherung som är ett specialförsäkringsbolag. Att försäkringsgivaren i detta fall är tysk och inte har
egen representation i Sverige ser Kennet Rudholm, ägare och grundare till Insurify, inte som någon
nackdel:
-

”Hübener Versicherung är en liten men ekonomiskt stark aktör som under det dryga år vi
arbetat tillsammans visat sig vara snabba och lyhörda när det gäller såväl den svenska
försäkringsmarknadens seder som våra kunders behov. All dokumentation i våra produkter
är på svenska och vi följer svensk lagstiftning, dessutom sker all kunddialog på svenska vid
såväl tecknande av försäkrings som skadereglering. Att den finansiella risken placeras i
Tyskland är inget kunden märker av.”

Samarbetet mellan Hübener Versicherung och Insurify är av strategisk karaktär. Parterna avser att
kontinuerligt utveckla produkter inom områden som riskerar att råka ut för försäkringsnöd.
Hübener Versicherung är baserat i Hamburg och är en riskbärare som specialiserat sig på ovanliga
och volatila risker inom Västeuropa. Bolaget är specialiserat på nischförsäkringar såsom exempelvis
återvinningsstationer, diskotek och vårdboenden. För mer info se: www.huebener-ag.eu.
Insurify är en utmanare på den nordiska försäkringsmarknaden, som erbjuder innovativa
försäkringsprodukter till företag och organisationer med särskilda krav på försäkringslösningar. Se
vidare information på www.insurify.se
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