
Agria Djurförsäkring förstärker med ny hästveterinär
Från och med den första september blir Karl-Henrik Heimdahl, VD på ASVH och med lång erfarenhet från veterinäryrket, en del
av Agria Djurförsäkrings veterinärteam.

Stefan Fur, affärsområdeschef för häst på Agria Djurförsäkring, är mycket nöjd med rekryteringen. Karl-Henrik tillför en gedigen kunskap med
sin långa erfarenhet från arbetet på klinik och har stor insikt i sport, avel och uppfödning. Han jobbar ofta som veterinär vid internationella
tävlingar vilket också är värdefullt för Agria.

-    Karl-Henrik kommer att förstärka Agrias kunniga produkt- och skadeteam ytterligare, säger Stefan. Redan idag reglerar vi 6 av 10 skador
samma dag de kommer in till oss men vi satsar på att förbättra service och snabbhet i våra besked till kunderna ännu mer.

Karl-Henrik Heimdahl är också nöjd och förväntansfull.

-    Det ska bli väldigt roligt. Agria har alltid varit ett intressant företag för mig och jag gillar att de ger så mycket medel tillbaka till hästnäringen,
säger nyrekryterade Karl-Henrik.

Agria Djurförsäkring har haft anställda veterinärer i flera decennier. Att ha egen veterinärkompetens i företaget gör att Agria kommer nära
kunderna och veterinärerna är en viktig del i verksamheten ur flera andra perspektiv. De tillför specialistkunskap vid införsäkring och ger
daglig support och stöd till skadereglerarna för en effektiv och snabb handläggning. De medverkar i utvecklingen av försäkringsprodukter och
bidrar till utvecklingen av hållbarheten hos landets hästar. De jobbar också direkt mot kund i skadeförebyggande arbete tillsammans med
tränare.

-Våra veterinärer är kort sagt en otroligt viktig nyckelkompetens i företaget, säger Stefan.

Karl-Henrik kommer till viss del att fortsätta arbeta som VD på ASVH. Karl-Henrik tror att hans nya arbete också kan gynna samarbetet mellan
Agria och ASVH.

- Agria Djurförsäkring är ASVH:s huvudsponsor. Jag kommer nu att bättre kunna bidra med förståelse och insikt i de båda företagens behov
och kanske kunna se nya potentiella samarbetsprojekt till nytta för både Agria och ASVH.  

ASVH står för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen

Kontakt: Stefan Fur, affärsområdeschef Agria Djurförsäkring, 070-699 53 41, eller Cecilia Winter, kommunikationsansvarig, Agria Djurförsäkring 073-964 26
44.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda.
Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och
Storbritannien.


