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Hjerta skapar samarbete med Unika
Försäkringar i Sverige AB
Hjerta (Nordic Brokers Association AB) och Unika försäkringar (Unika
Försäkringar i Sverige AB) har inlett ett samarbete som möjliggör att Hjertas
förmedlare kan erbjuda Unika Specialistvård Global och förstärka Hjertas
Gruppförsäkringserbjudande.
Specialistvård Global är en försäkring som omfattar medicinsk behandling av
kritiska sjukdomstillstånd. Med Specialistvård Global får den försäkrade
tillgång till vård utomlands från några av världens främsta specialister inom
områden som exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
"För Unika Försäkringar innebär samarbetet med Hjerta en viktig milstolpe i
att fortsätta stärka vår position på marknaden och ge fler personer i Sverige
tillgång till världsledande vård. Vi tror att samarbetet kommer skapa stort
mervärde för både Hjertas medlemmar och kunder, vilket vi ser mycket
positivt på"
Erik Linzander, VD Unika Försäkringar
”Det känns fantastiskt bra att vara med att bära ut en så viktig produkt till
marknaden. Samarbetet med Unika Försäkringar innebär att vi adderar ett
starkt komplement till vårt befintliga gruppförsäkringserbjudande. Det
innebär också att vi stärker vår position inom vård och hälsorelaterad
försäkring.”
Johan Zethraeus, VD, Hjerta
Unika Försäkringars mål är att så många svenskar som möjligt ska få tillgång
till så bra vård som möjligt om man blir allvarligt sjuk, utan några geografiska

eller ekonomiska hinder. Unika försäkringar har en global räckvidd både i
form av specialister och sjukhus.
För mer information kontakta:
Johan Zethraeus, VD Hjerta
johan.zethraeus@hjerta.se
073 – 917 47 51
Hjerta.se

Om Hjerta
Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande Vi möter
behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande, vår starka lokala
närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde
för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.
Idag finns vi på fler än 40 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa
framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.
www.hjerta.se
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