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WaterCircles bilförsäkring med i ny
hållbarhetsjämförelse
När Konsumenternas Försäkringsbyrå jämförde bilförsäkringar efter hur
försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet visade WaterCircles att de tar
hållbarhetsfrågorna på största allvar. Som företag med tydlig miljöprofil och
miljöcertifierade försäkringar är detta ännu ett intyg på att WaterCircles är på
rätt väg mot ett minskat klimatavtryck.
– Vi är mycket stolta över att bli uppmärksammade för vårt arbete. Det är
viktigt att denna fråga tas upp i media och att konsumenter ställer högre
krav, säger Sandra Fägerskiöld, marknads- och kommunikationschef på
WaterCircles.

Nyligen publicerade Konsumenternas Försäkringsbyrå en jämförelse på sin
hemsida där de granskar hur olika försäkringsbolag arbetar kring hållbarhet
när det kommer till bilförsäkringar. I denna jämförelse fick WaterCircles, vad
de själva anser, ett av de bästa resultaten bland totalt 15 försäkringsbolag i
Sverige. WaterCircles bilförsäkring är redan miljöcertifierad med ISO 14001
och har miljömärkningen Bra Miljöval, precis som flera av deras övriga
försäkringar.
– Vi har alltid siktat på att ligga i framkant när det kommer till hållbarhet och
det känns bra att det är fler som har fått upp ögonen för vad försäkringsbolag
kan göra för att värna om miljön. Det är på tiden att detta tas upp i medier
och gör det enklare för konsumenter att ta miljösmarta beslut, säger Sandra
Fägerskiöld.
Höga krav på verkstäder
På konsumenternas.se jämförs allt från vilka krav försäkringsbolagen ställer
på de verkstäder de anlitar till hur de arbetar med skadeförebyggande
åtgärder på sin hemsida. Av WaterCircles svar till Konsumenternas
Försäkringsbyrå framgår att företaget i första hand ser att reparationer görs
med återanvända reservdelar snarare än nya. Dessutom ser de till att kunder
får låna en miljöbil under tiden som deras bil repareras. Sandra Fägerskiöld
understryker att samtliga arbetssätt är genomtänkta ur ett miljöperspektiv.
– Genom att återanvända istället för att köpa nytt kan vi väsentligt minska
påverkan på miljön och samtidigt vara kostnadseffektiva. Det blir en vinst för
alla – kunden, oss och miljön, avslutar Sandra Fägerskiöld.

WaterCircles Försäkring grundades 2010 och har erbjudit
försäkringsrådgivning i drygt tio år. Sedan starten har vi specialiserat oss på
sakförsäkringar och skräddarsydda försäkringslösningar för
konsumentmarknaden. Alltid med en snabb och personlig service. För oss har
det varit viktigt att ta ansvar för miljön. Vi arbetar aktivt med vårt miljöarbete
och engagerar oss i det som rör miljö- och klimatpåverkan. Därför har vi
försäkringar märkta med Bra Miljöval och är ISO 14001 miljöcertifierade. Det
innebär att du får ett mycket bra försäkringsskydd samtidigt som du bidrar till
en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle när du väljer WaterCircles.
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