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Här är försäkringen du bara
betalar för när du kör
I år lanseras bilförsäkringen
”Enerfy” där premien bestäms
av hur mycket du kör, istället för av historiska data över
bilägarkollektivet. MotorMagasinet har träffat vd:n för
innovationsbolaget bakom det
revolutionerande försäkringskonceptet.
i många år med att
koppla upp bilen och föraren och
hämta information från dem. Därifrån har vi arbetat fram en teknik
där vi kan bedöma risk i realtid.
Vilket betyder att föraren, eller
försäkringstagaren, bara kommer
att betala för försäkringen när han
eller hon använder bilen, förklarar
Liselott Johansson som är vd för
Greater Than.
– När du har bilen parkerad på
gatan så är det mycket mindre risk
att det händer något med bilen och
du behöver inte betala för användandet på väg. Du betalar för hur lång
sträcka du kör och hur mycket du
kör.

fler och fler bilar men vi kör färre
och färre mil.

i dag för
en längre årlig körsträcka än de i
verkligheten kör, menar Liselott
Johansson.
– De flesta bilägare i Sverige betalar i sin bilförsäkring för en körsträcka på 1500 mil om året, men
de kör i genomsnitt 1200 mil. Det

– De flesta bilägare i Sverige betalar
i sin bilförsäkring för en körsträcka
på 1500 mil om året, men de kör i
genomsnitt 1200 mil, säger Liselott
Johansson, vd för Greater Than.

andra är att de som är mera försiktiga och tänker sig för när de kör
bil betalar för de bilägare som inte
bryr sig och tar stora risker.
De som använder sin bil mycket
och kör flera tusen mil per år tillhör däremot inte målgruppen.
Liselott Johansson bedömer att
Greater Thans målgrupp på sikt är
en växande skara.
– Om vi tittar på hur bilmarknaden utvecklas globalt så köper vi

det nya försäkringskonceptet på en stor grupp kunder
som använder en av företagets andra produkter och då har det visat
sig att de tenderar att minska sitt
bilåkande.
– Premienivån beror på hur
mycket du kör. Men de flesta i vår
tilltänkta målgrupp kommer att
spara mellan 20 och 80 procent på
sin försäkringspremie.

Global åkstol – originalet!
Nu över 500.000 sålda!
En ergonomisk och bekväm lågstol som
skonar och avlastar rygg, knän och vrister.
En mjukt fjädrande sits i integralskum, stabilt
underrede med fem svängbara hjul gör det
lätt att förflytta sig. En praktisk verktygshylla
under sitsen, åkstolen kan även förses med
ryggstöd för ytterligare bekvämlighet.

DE HAR TESTAT

Kontakta oss för snabb leverans.

Kvalitetsprodukter för industri och verkstad.
I. Olsson Försäljning AB, Kristinehamn
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Företaget grundades 2004 av Sten Forseke, som är huvudägare och har
jobbat många år i fordonsbranschen med utveckling av fordonselektronik och
informationssystem. Greater Than är noterat på den svenska börsen Aktietorget och har cirka 400 aktieägare.
Den nya bilförsäkringen ”Enerfy” kräver en bil med USB-utgång (finns i
regel på bilar från årsmodell 2001).
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Greater Than AB

SVERIGE BLIR FÖRST UT

– VI HAR JOBBAT

MÅNGA BILÄGARE BETALAR

när de lanserar bilförsäkringen senare i år.
– Vi ser detta som en global produkt och att den tekniska plattformen fungerar globalt. Vi håller på
att göra marknadsundersökningar
för att ta reda på vilka marknader
efter Sverige som vi bör satsa på.
Själva försäkringsrörelsen
kommer att drivas av någon av de
etablerade aktörerna på försäkringsmarknaden, berättar Liselott
Johansson.
– Vi har den tekniska plattformen och vi kommer att sälja försäkringen. Däremot kommer vi att ha
en försäkringsgivare som tar hand
om risken och skaderegleringen åt
dig som kund. Vi håller på att förhandla med flera av de etablerade
försäkringsbolagen just nu.
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Our pioneering ECO-FRICTION® brake pads not only deliver
best-in class stopping performance, making them amongst the
safest available but they are also greener for the environment. This
ecological OE technology is approved and fitted by leading vehicle
manufacturers, and with this know-how we now offer a wide range
for the Aftermarket, complete with improved packaging features.
FERODO.COM/ECO-FRICTION
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