
 

Privatsikring opruster på det fynske marked: 
To nye samarbejdspartnere tilslutter sig fællesskabet 
 
 
// 
 
 
Privatsikring har netop underskrevet to nye, stærke samarbejdsaftaler med Frørup Andelskasse og Rise 
Sparekasse.  
 
Fremover vil kunder i de to fynske pengeinstitutter blive præsenteret for rådgivning samt koncepter og 
skræddersyede forsikringer fra Privatsikring.  
 
Privatsikring er datterselskab af Codan, og dermed indtræder de to samarbejdspartnere i den nyligt 
indgåede alliance om at skabe Danmarks stærkeste bankassurance, og de nye fynske kunder vil få glæde af 
de produkter, koncepter og digitale løsninger, som Privatsikring udvikler sammen med alliancepartnerne de 
kommende år.   
 
Ambitionen er, at Privatsikring skal fordoble sin størrelse gennem vækst på både privatmarkedet og blandt 
erhvervskunder. Forsikringsselskabet rundede sidste år en porteføljestørrelse på over 800 millioner kroner, 
som er drevet af år med vækstrater på mellem 7-9% siden år 2000, hvor selskabet blev grundlagt. 
 
 
Opruster på Fyn 
Som et led i samarbejdet med de to banker udvider Privatsikring assurandørkorpset, som betjener fynske 
privat- og erhvervskunder. 
 
De nye aftaler betyder, at Privatsikring nu er officiel forsikringspartner med 5 ud af de 6 lokale 
pengeinstitutter, som har base og opererer på Fyn. 
 
 
Helle Kjærgaard, CEO i Privatsikring, udtaler: 
 
”At byde nye pengeinstitutter som Frørup Andelskasse og Rise Sparekasse velkommen i vores samarbejde 
har stor betydning for Privatsikring, og vi får mulighed for at tilbyde vores produkter til endnu flere kunder.  
 
Alle kunder i Privatsikring er anbefalet af deres lokale pengeinstitut, og vi er alle stolte, når nye partnere 
tilslutter sig på baggrund af anbefalinger fra nuværende partnere.  
 
Jeg håber desuden, at Frørup Andelskasse og Rise Sparekasse vil bidrage med alle erfaringer og ønsker til 
Privatsikrings udvikling. Privatsikring står blandt andet for lokale og nærværende kundeoplevelser, og det 
glæder mig at flere pengeinstitutter tilslutter sig og vil bidrage til at styrke den position i markedet” 
 
 
 
Jesper Hansen, direktør i Frørup Andelskasse, udtaler: 
 
”Efter et mangeårigt samarbejde med Lokal Forsikring har Frørup Andelskasse valgt at indgå et samarbejde 
med Privatsikring om henvisning af kunder for at tegne skadesforsikringer. Det nye samarbejde med 
Privatsikring giver lige så gode forsikringsvilkår for andelskassens kunder. Samtidig kan andelskassen opnå 
administrative og IT-mæssige lettelser samt et stærkere samarbejde i hverdagen, da Privatsikring er skabt til 
at servicere og samarbejde med lokale pengeinstitutter på skadesforsikringsområdet. Vi glæder os fremover 
til at præsentere vores kunder for Privatsikring til glæde for alle parter.” 
 
 
Bjarne V. Nielsen, direktør i Rise Sparekasse, udtaler: 
 



 

”Vi har igennem en periode overvejet om vi skulle vælge Privatsikring som partner på skadesforsikringer til 
vores kunder, da de har en bred produkt pallette og konkurrencedygtige priser. Flere af vores kollegaer har 
anbefalet Privatsikring, som tilbyder kvalitetsprodukter og er førende på bankassurance. Senest har de lavet 
bankalliancen, hvor flere pengeinstitutter kvitterer for det gode samarbejde igennem mange år.  
Vi udvider nu vores udbud af skadesforsikringer og giver vores kunder muligheden for at få de stærke 
produkter og services hos Privatsikring. Vi glæder os til samarbejdet.” 
 
 
 
 
// 
 
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S samarbejder med over 30 lokale banker, sparekasser og 
pengeinstitutter om forsikringer til privat- og erhvervskunder. 
 
Vi behandler i dag omkring 36.000 skadesager om året, hvor vi sørger for at hjælpe vores kunder videre 
gennem en effektiv skadebehandling. 
 
Privatsikring er en del af Codan Forsikring A/S, der er et af Skandinaviens største og ældste 
forsikringsselskaber med erfaring i at hjælpe og rådgive kunder i hele landet siden 1916. 
 
Læs mere på https://www.privatsikring.dk/ 
 


