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 D E T T A  Ä R  A R R E G L O  
 

 Vi upphandlar er försäkring! 
 

- Vi är inte bundna att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal 
försäkringsbolag. Det ger oss väldigt goda förutsättningar att kunna ta fram bästa möjliga pris 
och försäkringsvillkor åt er samtidigt som vi besparar er en massa tid och besvär. 

 
 Vi innebär ingen skillnad i total försäkringskostnad! 

 

- För er som uppdragsgivare innebär det ingen skillnad i total försäkringskostnad att anlita oss 
jämfört med att köpa försäkringen direkt från ett försäkringsbolag, förutsatt att försäkringens 
villkor och övriga förutsättningar är likadana. 
 

- Förenklat kan man säga att när ni köper försäkringen direkt från försäkringsbolaget så tar 
försäkringsbolaget emot er betalning och behåller varenda krona, eftersom de gjort/gör allt 
arbete själva. När ni köper försäkringen via oss så tar försäkringsbolaget emot er betalning och 
behåller det mesta men ger Arreglo den andel som avser t.ex. kundservice och administration. 

 
- Ingen merkostnad för er alltså utan helt kostnadsneutralt. 

 
 Vi är er kundservice! 

 

- Försäkringsbolaget, där er försäkring placeras, ger alltså en del av försäkringspremien till 
Arreglo och den delen avser ersättning för de arbetsuppgifter som annars skulle utförts av 
försäkringsbolagets egen personal – t.ex. kundservice och administration (dock ej 
skadereglering, den fortsätter försäkringsbolaget att sköta åt er). 
 

 Vi ger er löpande rådgivning, pris-/villkorskontroller vid avtalsförnyelser & omförhandlingar! 
 

- Utöver tjänsterna som nämnts ovan (upphandling och de arbetsuppgifter vi övertar från 
försäkringsbolaget) så står vi också för en hel del annat som underlättar er vardag. 

 
 Vi ger er skadeservice! 

 

- I händelse av skada kan ni alltid vända er till oss för att fråga hur ni ska gå till väga, vad som 
gäller villkorsmässigt etc. Vi får såklart inte fatta slutgiltiga ersättningsbeslut, men i övrigt är vi 
gärna ert ”bollplank” tills skadeärendet är löst. 

 
 Vi ger er privat försäkringshjälp! 

 

- Vi erbjuder ett webbaserat jämförelseverktyg för t.ex. hem- och bilförsäkring, och återigen: 
ingen skillnad i total försäkringskostnad jämfört med att köpa försäkringen direkt från ett 
försäkringsbolag, förutsatt att försäkringens villkor och övriga förutsättningar är likadana. 

 
 Vi kontrollerar era leverantörers försäkringsavtal! 

 

- Om en leverantör orsakar er en skada riskerar leverantören, om tillräckligt försäkringsskydd 
saknas, att gå i konkurs vid ersättningskrav som inte kan hanteras av leverantörens egen 
kassa. I slutändan riskerar ni att drabbas av detta, och behöva stå för skadekostnaderna själva. 
 

- För att minimera denna risk erbjuder vi er som vår kund att, helt merkostnadsfritt, låta oss se 
över era leverantörers försäkringsavtal förutsatt att ni säkerställer att de godkänner det. (OBS! 
Rent juridiskt ska denna rådgivning betraktas som ”råd från en kunnig vän”, med tillhörande 
ansvarsfriskrivning, snarare än en formell affärsförbindelse/försäkringsförmedling.)


