
Insplanet - vad kostar farkosterna att försäkra i nya Star Wars
filmen?
Onsdag, den 23 maj, hade Solo: A Star Wars Story premiär på svenska biografer. Det alla undrar är inte hur det gick till när Han
Solo tog Millennium Falcon från Lando Calrissian utan hur mycket farkosten kostar att försäkra. Insplanet – som är en ledande
jämförelsetjänst och förmedlare av försäkringar – har därför undersökt hur mycket olika farkoster från Star Wars-serien kostar
per månad i premie.  

I ett galaktiskt inbördeskrig får du räkna med att din kärra får ett par smällar. Det hör till och det vet försäkringsbolagen om. Slave 1, T-65 X-
Wing Starfighter, Tie Advanced X1, X-34 Landspeeder och Millennium Falcon är fem klassiska farkoster från Star Wars-serien men det är
tyvärr bara en av dessa som har en rimlig försäkringspremie.

När försäkringsbolag bestämmer bilförsäkringspremie tar man bland annat hänsyn till din ålder, var du bor, vad du jobbar med, vilken bil du
har, hur du använder din bil och olyckshistorik. I det här fallet kan man inte vara exakt eftersom Star Wars bara är fiktion och dessutom
utspelas i en galax långt, långt borta.

Vill du veta om du har billigare försäkring än Han Solo? Jämför i artikeln!  

Om Insplanet 
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och
privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via
jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster,
erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt
inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital
bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets
certified adviser. 
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