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Greater Than ingår partnerskap med MS First Capital och ComfortDelGro 
Insurance Brokers för lansering av digitala bilförsäkringar i Singapore  
 
Greater Than ingår partnerskap med MS First Capital Insurance Limited och ComfortDelGro 
Insurance Brokers Pte Ltd, i Singapore, för att distribuera regionens första AI-baserade 
bilförsäkring. Försäkringen är helt digital och baserad på Greater Thans kraftfulla 
teknikplattform. Enerfy Global är en teknikplattform som är basen för den snabbt och 
gemensamt framtagna nya försäkringslösningen som prissätter risken per bil i realtid.  
 
MS First Capital Insurance ägs av japanska Mitsui Sumitomo Insurance Company som är en del 
av MS&AD Group. MS First Capital Insurance är rankande nummer 1, som regionens bästa 
skadeförsäkringsbolag. ComfortDelGro Insurance Brokers är ledande försäkringsmäklare i 
Singapore som specialiserat sig på skadeförsäkringar och riskhantering. De är helägt 
dotterbolag till ComfortDelGro Corporation Limited, ett av de största landtransportföretagen i 
världen med en global aktieägarbas och en global syn på marknaden. 
 
"Vi är oerhört stolta och glada för det prestigefyllda samarbetet med MS First Capital Insurance 
och ComfortDelGro Insurance – vilket är ett resultat av vår satsning på lokal närvaro i 
Sydostasien. Samarbetet ger oss kredibilitet och expansionsmöjligheter på en av världens 
snabbast växande och biltätaste regioner.  MS First Capital Insurance fokuserar på att leverera 
innovativa och kundcentrerade försäkringslösningar, likaså gör ComfortDelGro Insurance 
Brokers, vilket är den positiva synergin och gemensamma visionen för alla tre inblandade 
parter. Deras marknadsposition i kombination med vår robusta teknikplattform och AI-baserad 
riskinsikt blir en stark grund i deras digitala utveckling av användarbaserade 
bilförsäkringstjänster," säger Liselott Johansson, VD på Greater Than. 
 
Produkten som levereras är en helhetslösning med en mängd digitala tjänster såsom online-
butik, betalningslösning, kundkommunikation, AI baserad prissättning av risk per enskilt fordon 
i realtid, smartphone-app, feedbackmodul och digital skadehantering. Alla modulerna baseras 
på Greater Thans breda erfarenhet av digitala försäkrings och CRM-lösningar. 
 
"Det gemensamma samarbetet med MS och Greater Than går hand i hand med vår 
övergripande digitaliseringsstrategi. Vi är glada över att kunna erbjuda regionens allra första 
och verkligt robusta digitala och användarbaserade erbjudande till våra slutkunder och 
fordonsflottor, med slutmålet att göra dem till bättre förare och därigenom minska 
olycksfrekvensen och allvarliga skador, " säger Clement Chua, VD, ComfortDelGro Insurance 
Brokers. 
 
Den prisbelönta AI-baserade försäkringsplattformen Enerfy, bygger på över 16 års erfarenhet 
av analyser som baserat på mer än 50 miljarder körda kilometer. Företaget har skapat över en 
halv miljard unika profiler av körsituationer som validerar och prissätter risken per enskilt 
fordon, ända ner till varje körning, i realtid. Lösningen ger omedelbar feedback, uppmuntrar till 
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förbättrat körbeteende och minskar skadekostnaderna. Enerfy-plattformen används idag av 
stora försäkringsbolag och fordonsflottor i Europa och Asien. Under år 2018 utnämndes Enerfy 
till den första globala standarden för att mäta smart och säker bilkörning av den globala 
motororganisationen FIA, Federation de l‘Automotive International, därtill har teknologin fått 
pris av WWF. 
 
För mer information vänligen kontakta;  
Eva Voors, Head of PR and Communications 
+46 708 884 880  
eva.voors@greaterthan.eu 
www.greaterthan.eu 
 
Viktig information 
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2019-09-02 kl. 10.40 CET. 
 
Om Greater Than 
Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag 
och biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk 
prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 
480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, 
gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande 
försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens 
första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market och 
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-52800 399, info@fnca.se. www.greaterthan.eu 
 
About MS First Capital Insurance Limited 
MS First Capital Insurance is owned by Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited with 97,7% who is 
a member of MS&AD. MS First Capital Insurance is currently top 1 local non-life insurance companies 
operating in the Singapore market. As a member company of the large MS&AD family, MS First Capital 
Insurance is keenly focused on consolidating its position even further as an important player among the 
non-life insurance companies in Singapore and in the region. www.msfirstcapital.com.sg   

About ComfortDelGro Corporation Limited 
ComfortDelGro is one of the world’s largest land transport companies with a total fleet size of about 
42,300 buses, taxis and rental vehicles. It operates in seven countries – Singapore, Australia, the 
United Kingdom, China, Ireland, Vietnam and Malaysia – giving it the broadest footprint amongst its 
international peers. www.comfortdelgro.com 
 


