Stockholm 6 september 2016

Halverad fortkörning med morot i bilförsäkring

En ny sorts bilförsäkring där du betalar som du kör mer än halverar fortkörning. En
första analys efter ett knappt halvår visar att andelen fortkörning endast är 25 %
jämfört med 54 % bland svenska bilförare i genomsnitt.
- Jag tror att morot är bättre än piska, säger Andreas Broström som ligger bakom
startupföretaget Paydrive. Istället för att sätta upp fler dyra hastighetskameror visar
detta att fler kan förändra sitt beteende om det är kul och att man kan få något för det.
Det ska vara roligt att göra rätt.
- Med vår bilförsäkring som inkluderar en Bilbox, jagar du poäng som i
datorspelsvärlden och blir bättre på att köra säkert. Och du tjänar pengar på det genom
att din bilförsäkring blir billigare.
Paydrive har bara varit i gång några månader och utvärderingen bygger på mycket
tidiga resultat. Vägverkets hastighetsundersökning från 2012 visar att 54 % av
trafikarbetet sker över gällande hastighetsgräns. Den undersökningen bygger på 1500
mätpunkter. Paydrives analys av över 100 000 körda kilometer under en representativ
tidsperiod visar att bara 25 % av trafikarbetet sker över hastighetsgränsen bland
kunder med den nya försäkringen.
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Paydrive är en svensk försäkringsförmedlare registrerad hos Finansinspektionen, med särskilt godkännande från
Datainspektionen för telematikförsäkring. I mars 2016 var bolaget först i Sverige med att erbjuda verklig betala
som du kör försäkring. Paydrive ansvarar för all kundkontakt inklusive skadereglering av Paydrives
bilförsäkring. Bolaget startades under år 2013 och är ett av Nordens ledande företag inom bilförsäkring som
bygger på den nya tekniken i Bilboxen som allmänt går under benämningen telematik. Gjensidige är exklusiv
försäkringsgivare för Paydrives bilförsäkring i Sverige. Paydrive samarbetar också med Ålands Ömsesidiga
Försäkringsbolag inom försäkringstelematik. Ålands Ömsesidiga som grundades år 1866 är även delägare i
bolaget. I ett exklusivt samarbete kring hastighetsefterlevnad med trafiksäkerhetsorganisationen NTF jobbar
Paydrive för ökad trafiksäkerhet och ansvarfullt körning. Därigenom får Paydrive tillgång till den senaste
trafikforskningen och delar samtidigt anonymiserad kördata med forskarvärlden.

