
 
 

 

 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål 
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Nordea väljer If som försäkringspartner 
 
Nordea i Sverige förlänger samarbetet med försäkringspartnern If Skadeförsäkring efter en 
längre nordisk upphandlingsprocess. Avtalet träder i kraft vid årsskiftet och gäller i fem år.   
 
Nordea har under året genomfört en omfattande upphandling på nordisk nivå.  
 
– På Nordea ser vi till kundens alla behov och där är trygghetserbjudandet en viktig del. Efter en 
grundlig urvalsprocess har vi nu landat i vad vi anser vara den bästa försäkringspartnern för våra 
kunder och för Nordea. Vi är väldigt glada över att ha slutit det här avtalet och ser fram emot ett 
fortsatt samarbete där vi alltid ser till kundens bästa, säger Per Långsved, Sverigechef på Nordea.   
 
Avtalet med If Skadeförsäkring omfattar sak- och personförsäkringar för privatkunder. Det träder i 
kraft vid årsskiftet och gäller fem år framöver. If har ett brett utbud och bred kompetens, samt en 
prisbelönad skadehantering och mycket hög kundnöjdhet. Genom samarbetet kan Nordea erbjuda 
sina kunder sak- och personförsäkringar med bättre villkor och förmåner. 
 
– Vi är mycket glada över det fortsatta samarbetet och vi är stolta över att, som Nordens största 
försäkringsbolag, få samarbeta med en av Nordens största banker. Vi förstår varandra väl och vi tror 
att vi, med hjälp av vårt samarbete, kommer att nå många flera kunder med ett komplett 
trygghetserbjudande, säger Andreas Hörberg, ledare för Sales & Service på If i Sverige.  
 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Nordea Sverige, tel: 073-350 55 99 
Jessica Hjälmered, pressansvarig If Sverige, tel: 076-869 10 82 
 
 


