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BMW väljer Trygg-Hansa
Trygg-Hansa blir BMW Sveriges nya försäkringspartner av motorförsäkringar.
Avtalet som träder i kraft den 1 januari 2022 är omfattande och inkluderar
både märkesförsäkringar, vagnskadegaranti, vagnparksförsäkringar och
utökad garanti för BMW, MINI och BMW Motorrad som blir Trygg-Hansas
första märkesförsäkring för mc.
Samarbetet med Trygg-Hansa ger BMW:s kunder möjlighet att välja mellan
en rad olika försäkringar beroende på om kunden föredrar att äga eller hyra
sin bil eller mc. Bilköpare som köper en ny eller begagnad BMW erbjuds att
teckna en gratis prova-på-försäkring i två veckor direkt hos bilhandlaren. I
Trygg-Hansas samarbete med BMW ingår också paketerade

försäkringslösningar vid både privat- och företetagsleasing
- Jag är otroligt glad och stolt över att BMW väljer Trygg-Hansa som
helhetsleverantör av motorförsäkringar. BMW:s val är ett kvitto på att vi
förstår både branschen och BMW-förarens behov. Jag och mina kollegor ser
fram emot att lära känna Sveriges BMW-förare och att erbjuda försäkringar
som uppfyller förväntningarna på en marknadsledande motorförsäkring,
säger Anders Alfredsson, Head of Partnership på Trygg-Hansa.
För att serva BMW:s kunder på bästa tillsätter Trygg-Hansa ett team med
försäkringsrådgivare som får specialutbildning om Trygg-Hansas BMWförsäkringar för att på bästa sätt serva BMW:s kunder.
- I Trygg-Hansa får vi en engagerad och väletablerad partner med stor
erfarenhet av motorförsäkringar. Oavsett om det gäller BMW, MINI eller BMW
Motorrad har Trygg-Hansa förståelse för både våra återförsäljares och
kunders behov. Partnerskapet ger oss exakt det man ska få av ett
försäkringsbolag, trygghet, säger Niklas Sjöberg, VD för BMW Financial
Service Sverige.
Avtalet med BMW löper till att börja med över 3 år med möjlighet till
förnyelse på två år, ett år i taget. Huvuddelen av avtalet består av
vagnskadegarantiförsäkringar för nya BMW-bilar. Varje år säljer BMW cirka 23
000 nya BMW personbilar i Sverige.
För vidare information, vänligen kontakta:
Maria Lindholm, presschef på Trygg-Hansa
Telefon: 0703-016920, e-post: maria.lindholm@trygghansa.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i
en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen
Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och
skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara
försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är
framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika
skador.
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