Introduktion:

I korthet:

RSG Sweden är en Managing General Underwriter (MGU) baserad i
Stockholm, som erbjuder innovativa produkter till såväl privata företag som
offentlig sektor och kommuner i Norden och Kontinentaleuropa. Denna
specialiserade MGU utvecklar specifika försäkringslösningar med kort
responstid och strategiskt kundfokus.

RSG Nordics har expertkunskapen
att försäkra komplexa
specialrisker och utvecklar
innovativa försäkringslösningar
för privata och offentliga
verksamheter. RSG Nordics
försäkringar tecknas hos olika
syndikat vid Lloyd’s of London
samt hos olika försäkringsbolag.
RSG Nordics tillhandahåller
lösningar snabbt och noggrant,
med ett strategiskt kundfokus.

RSG Sweden erbjuder även Cyber- och Life science-produkter för risker inom
EES-området.

Målmarknader:
• Publika och privata företag med hemvist i Norden och Benelux.
• Kommuner och andra offentliga verksamheter i Norden.
• Cyber- och Life science-relaterade risker inom EES-området.

Produkter:

Paket:
• Paketlösningar för kommuner och kommunalt ägda fastighetsbolag, med
bred omfattning för egendoms- och olycksfallsärenden.
• OCIP - ägarstyrd projektförsäkring som erbjuds kommuner i samband med
byggprojekt.

Kapacitet:
• Upp till 10 000 000 EUR/USD för publika och privata företag på primär- och
excessbasis.
• Primär- eller excesskapacitet tillgänglig för alla erbjudanden, utom
byggförsäkringar (enbart primär). Vi erbjuder olika kapacitet beroende på
försäkringsomfattning:
– Egendom för kommuner och offentliga verksamheter, upp till
500 000 000 SEK
– Excess allmänt ansvar/professionsansvar upp till 50 000 000 SEK
– Garantiförsäkring, kapacitet från 2 500 000 EUR upp till 50 000 000
EUR beroende på projekt.

Kontakt:

Sverker Edström
CEO RSG Nordics
E: sverker.edstrom@rsgsweden.com
M: +46 (0) 708 64 04 69

• VD- & Styrelse ansvar
• Finansiella institutioner
• Börsintroduktioner
• Professionsansvar
• Cyberförsäkring
• Life Science-försäkring
• Byggnation
– Fullgörandeförsäkring
– Försäkring mot dolda fel
• Kommuner och offentliga
verksamheter
– Egendom
– Olycksfall
– Översvämning
– Professionsansvar
– Styrelse- & VD ansvar
– Översvämning

Jan Hallberg
Managing Director, RSG Construction & Specialty AB
E: jan.hallberg@rsgsweden.com
M: +46 (0) 706 720 920

Ryan Specialty Group Sweden AB, org.nr 556741-6572, samt RSG Construction & Specialty AB, org.nr 556668-1984, är auktoriserade av Finansinspektionen. Ryan Specialty
Group Sweden AB samt RSG Construction & Specialty AB är båda dotterbolag till Ryan Specialty Group, LLC, specialiserade på riskbedömning samt andra tjänster relaterade till
försäkringsprodukter distribuerade genom försäkringsförmedlare.

