Bra, bättre, bäst!
IngoNord har sitt kontor i Helsingfors, i hjärtat av sin hemmamarknad, den viktiga och snabbt växande Nordeuropeiska
regionen – Finland, Sverige, Danmark, Norge och Nordvästra
Ryssland. Vår breda verksamhetsbas finns i:
•egendomsförsäkringar för företag, fastigheter, byggen,
fordon inklusive fartyg etc.
•ansvarsskydd för allt från fordon till båtvarv etc.
•personförsäkringar som olycksfall-, stöld-, sjuk-, reseförsäkringar etc.

Våra unika kunskaper ger dig
unika fördelar
Som ett kvalificerat internationellt försäkringsbolag måste vi
sätta oss in i och förstå våra kunders verksamheter. Och
eftersom vi försäkrar många olika sorters företag krävs
samma breda erfarenhet av oss. Dock finns det vissa typer
av verksamheter som vi känner till bättre än de flesta.
Här är några exempel:

Företag:
■

■
■

nordiska och multinationella företag med verksamhet
i eller med Ryssland
transport och handel mellan Ryssland och Europa.
ryska företag med verksamhet i Finland eller annat
nordiskt land

Privat:
■

När du försäkrar dig –

prata med någon
som vill visa dig hela bilden
Eftersom försäkringslösningar ofta kan förefalla likvärdiga, måste du alltid utvärdera skillnaderna. Då är det
extra viktigt med engagerade människor som både kan
ge förnuftiga råd och handgriplig hjälp när så behövs.
Välj därför ditt försäkringsbolag med samma omsorg
som när du väljer dina vänner för livet.
Vi på IngoNord är specialister på sakförsäkringar,
som egendoms-, ansvars- och personförsäkringar för
både företag och privatpersoner.
Vi är ett försäkringsbolag med känsla för människor.
Mycket energi har lagts på val och utveckling av
kompetent och engagerad personal. Och stor omsorg
läggs på att skapa en djupgående kunskap om varje
kund.
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■

Transport och handel mellan nordiska länder och
Ryssland, fartyg och ansvarsskyldighet för lastfartygen
världen över.

■

nordiska turist och fordonsförsäkringar, för resor till
Ryssland
ryska medborgare som flyttar till Finland, de nordiska
länderna eller övriga Europa
ryska medborgare permanent boende i Finland eller
övriga nordiska länder.

Specialförsäkringar av
fastigheter, byggen, fordon,
lager, industriell- och annan
egendom för stora och
små företag.

Brand och skadeförsäkringar, samt motorfordonsförsäkringar i
Finland.

14/2/02, 11:34 am

Reseförsäkring för turister
i Ryssland och ryssar i
Norden, inklusive motor
och fordonsförsäkringar.

Lyssna på våra kunder!
Det ryska speditionsföretaget ”North-West”
drabbades av två olyckor med sina lastbilar.
De stod inför stora skadeståndskrav ifall de inte
kunde leverera godset. Tack vare IngoNords
omfattande nätverk kunde de få fram nya lastbilar
och leverera inom utsatt tid.

Försäkringslösningar

Dieselmotorn på lastfartyget ”Baltic”
havererade under en storm utanför Helgoland.
Fartyget bogserades till hamnen i Cuxhafen,
där det inte fanns något annat fartyg som i tid
kunde ta dess last. IngoNord lyckades att inom
72 timmar hitta en ersättningsmotor och därmed
hålla nere kostnaderna för rederiet.

Byggandet av ett IKEA-varuhus i Moskva
skulle aldrig ha påbörjats utan en heltäckande
försäkringsplan. ”En försäkringsplan som täckte
de risker vi stod inför utformades på ett säkert
och professionellt sätt av IngoNord”, säger
Pauli Åstrand, projektledare för Skanska East
Europe OY.
Leasad utrustning från Ericsson, för tillverkning av mobiltelefoner i Ryssland, hjälptes ut på
marknaden tack vare bl a IngoNord. ”Parterna i
dessa breda infrastrukturprojekt är utsatta för
stora risker. De skulle aldrig ens överväga ett deltagande utan förstklassigt försäkringsskydd”, säger
Alexander Nikolaev på Ericsson Russia.
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Våra personliga försäkringsrådgivare guidar dig genom den
labyrint av möjligheter som erbjuds inom försäkringsvärlden,
med målet att utforma optimala försäkringslösningar för dig
eller ditt företag.
Från första dagen följer vi dig och ser till att våra tjänster
motsvarar dina förväntningar. Och allteftersom vår affärsrelation utvecklas, kommer du att se hur dina fördelar växer.
Som företagskund får du ditt eget team av vänner med
alla specialister du behöver.

Oavsett om du är privatperson eller företag
ser vi till att du aldrig står ensam.
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Konela OY i Finland var i behov av ett
speciellt försäkringsprogram i samband med
importen av sina bilar från Ryssland och Italien.
Vilnis Strelis, VD för Konela OY, säger: ”IngoNord
hjälpte oss med en mycket prisvärd försäkringslösning som täcker alla tänkbara risker i samband
med transporten av Fiat och Alfa Romeo från
Italien, och Samara och Lada från Ryssland och
till och med lagerhållningen i Finland.”
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