
Trygghet i företaget



Åland – En företagstät region
Idag är Åland den region i Finland där 

entreprenörsandan är starkast och 
nyföretagandet intensivt. Under alla år har 
näringar som sjöfart, handel, banking och 

småindustri byggt upp ett blomstrande 
samhälle. Arbetslösheten är låg och öriket 

är välmående.

29 000 invånare
6 500 öar
Demilitariserat
Självstyrt
Enspråkigt svenskt

Snabbfakta



Ålands Försäkringar...
...eller Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag som moderbolaget egentligen heter. Ett 
ömsesidigt bolag med historia från 1866. Bolaget är marknadsledande på Åland med 
85% marknadsandel för bil & trafik samt 75% för hem & villa. 

Omsättning

Premieinkomst

Solvensprocent

Solvenskapital

Nyckeltal 2018

Vårt bolag står säkert genom återförsäkringar. Största delen av 
återförsäkringsskyddet består dels av kvotåterförsäkringar där 
återförsäkrarna tar del av såväl premier som skador, dels Excess of
Loss återförsäkring där återförsäkrarna tar del i skador överstigande 
bolagets självbehåll. 

Återförsäkring med trygghetsgaranti

71 %

97 %

57

Skadeprocent

Totalkostnadsprocent

Antal anställda

28 m€

27 m€

255 %

115 m€



Snabb och personlig service
Vi är ett litet bolag, till din fördel. Här är vi som jobbar med 
företagsförsäkringar. Alla har lång erfarenhet inom branschen. Du möter 
samma person i din kontakt med oss och lär känna denna.

Alla i teamet når varandra med kort varsel och vi kan i de flesta fall ge en offert 
inom 24 timmar. Genom våra egenutvecklade försäkringssystem levererar vi 
överskådliga offerter. 

Stefan Boman
Operativt ansvarig, UW, 
Försäljning
+358 18 27620
stefan.boman@omsen.ax

Cina Karlsson
Underwriting & Försäljning
+358 18 27635
cina.karlsson@omsen.ax

Carita Johansson
Underwriting & Försäljning
+358 18 27643
carita.johansson@omsen.ax

Maria Sarling
Chefsjurist
+358 18 27630
maria.sarling@omsen.ax

Alla offertförfrågningar skickas 
direkt till info@alands.se

Kjell Gustavsson
Operativt ansvarig, UW & riskingenjör
+46(0) 722 45 20 50
kjell.gustavsson@svenskatra.se

Svenska Träförsäkringar AB

Robert Knahpe
Skadechef
+358 18 27642
robert.knahpe@omsen.ax



Vårt utbud

För oss är det viktigt att verksamheten kan drivas vidare 
om något skulle hända. Vi vet att det kan kosta mycket att 

inte ha rätt försäkring. Och att hitta en optimal lösning 
kan vara komplext. Vi erbjuder Kombinerad 

företagsförsäkring, Fastighetsförsäkring samt ett antal 
valbara tilläggsförsäkringar. 

Kombinerad företagsförsäkring

Egendom

Brand
Inbrott
Vatten
Allrisk

Avbrott Ansvar Rättsskydd

Fastighetsförsäkring
Fastighetsförsäkringens basskydd omfattar egendom, avbrott, 
ansvar och rättsskydd.

Brand
Inbrott
Vatten
Allrisk

Egendom Avbrott Ansvar Rättsskydd

Hyresförlust
Extrakostnader

Fastighetsägare Fastighetsägare

Denna försäkring är den mest kompletta försäkringen för små 
och medelstora företag. I basskyddet ingår ett fullgott skydd 
för egendom, avbrott och ansvar.



Vårt utbud

Ålands Försäkringar vill vara den bästa partnern för dig. 
Oavsett vilken bransch du är verksam inom. 

Vi har ett stort och flexibelt utbud av produkter, lösningar och 
tjänster som vi skräddarsyr för varje enskilt företag.

Tilläggsförsäkringar

• Avbrottsförsäkring vid 
arbetsoförmåga

• Beroendeskapsavbrott
• Datakonsultansvar, ren 

förmögenhetsskada
• Entreprenadförsäkring
• Epidemiavbrott
• Extrakostnadsförsäkring
• Förmögenhetsansvar
• Förmögenhetsavbrott

Som komplement till Kombinerad företagsförsäkring och 
Fastighetsförsäkringen erbjuder vi följande 
tilläggsförsäkringar

• Glas- och skyltförsäkring

• Kollektiv 
Olycksfallsförsäkring

• Konsultansvar

• Krisförsäkring

• Kundolycksfall

• Maskinavbrott

• Oljeskadeförsäkring

• Tjänstereseförsäkring

• Rån och överfall

• VD/Styrelseansvar

• Överfallsförsäkring



Välkommen

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Köpmansgatan 6, PB 64 
AX-22101 Mariehamn, Åland

www.alands.se | info@alands.se | +358 18 27600 
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