Våra internation ella resurser, i kombination
med en gedigen erfarenhet av den nordiska marknaden,
gör det möjligt för oss att utveckla lösningar som är
unika för varje enskild kund.

En lösningsorienterad
partner inom återförsäkring
och riskbedömning
Det ta ä r SCOR
• En av världens fem största återförsäkringsbolag

Flexibla lösningar i nära samarbete med kunderna

Vår ständigt uppdaterade kunskap blir din

Med en hög servicegrad, snabb återkoppling och en långsiktig

Adekvata riskbedömningar kräver djup kunskap, inte minst
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Vi har verkat lokalt i Norden i 100 år och kan tryggt utlova

• 4 000 institutionella kunder i 80 länder på fem
kontinenter
• 11 miljarder Euro i premieinkomster,
varav ca hälften inom SCOR Global Life
• 39 kontor, 2 150 anställda, varav
800 i SCOR Global Life
• SCOR har en hög stabil rating,
A+ hos Standard & Poor’s
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SCOR Sweden Re är den ledande livåterförsäk
raren i Norden. Vi startade för 100 år sedan som
kompetenscenter inom medicinsk riskbedömning
och för att återförsäkra stora eller svårhanterliga
risker. Det gör vi än idag. Vi erbjuder hög servicenivå och en tydlig affärsnytta genom skräddar
sydda lösningar för kunders unika utmaningar.
Kompetens, hög förståelse för den nordiska
marknadens förutsättningar och ett nära samarbete med våra kunder är våra verktyg för
att erbjuda ett långsiktigt partnerskap.
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Internationell
styrka, men
lokal närvaro

scor Sweden re är en del av en av världens
största återförsäkringskoncerner, SCOR , och är idag
ledande inom livåterförsäkring i Norden. Med omfattande kompetens, resurser och flexibilitet skapar
vi skräddarsydda lösningar på kunders komplexa
utmaningar. Vår djupa kunskap om de lokala förutsättningarna, tillsammans med vår internationella erfa
renhet och starka finansiella resurser ger kunderna
unika produkter för just deras behov.

SCOR h a r e n A + F i n a n c i a l S t r e n g t h R at i n g e n l i g t S ta n d a r d & P o o r ’ s .
S a m t l i g a r at i n g b o l a g h a r h ö j t vå r r at i n g d e s e n a s t e å r e n .

Ge n o m oss får kunder tillgång till
världsledande försäkringsmedicinska
riskbedömningssystem.

Produkter inom VIF financing (kapitalisering av exi
sterande portföljer) är vårt snabbast växande område,
tillsammans med återförsäkring av långlevnadsrisk.
Sedan tidigare är vi stora inom traditionella återförsäkringsarrangemang.
Då våra kunder möter nya, komplexa utmaningar har
vi möjlighet att sätta ihop en internationell arbetsgrupp med erfarenhet och kompetens inom avancerad
produktutveckling och medicinska och finansiella
frågeställningar för att gemensamt hitta bästa möjliga
lösning.

Med omfattand e kompetens, resurser
och flexibilitet skapar vi skräddarsydda lösningar
på kunders komplexa utmaningar.

