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AIG Danmark og FR Forsikringsservice ApS 
indgår samarbejde med Flora Danica – 
Jewellery of Copenhagen  
 
Et af verdens største forsikringsselskaber, AIG, in dgår sammen med FR 
Forsikringsservice ApS samarbejde med Flora Danica – Jewellery of 
Copenhagen om udvidelse af reklamationsretten 
 
I forbindelse med ejerskifte og en større relancering af Flora Danica smykker 
har Flora Danica indgået samarbejde med AIG om en udvidelse af 
reklamationsretten til fem år på alle deres smykker.  
 
Samarbejdet omfatter pt. 34 lande på tværs af hele kloden lige fra USA, over 
de fleste europæiske lande, til Kina og Japan.  
 
Samarbejdet betyder, at Flora Danica tilbyder fem års reklamationsret til deres 
kunder i hele verden uden ekstraomkostninger for kunden - et tilbud der i høj 
grad blåstempler kvaliteten af smykkerne: ”Vores mål er at levere smykker, som 
vores kunder kan have glæde af længe. Vi står inde for kvaliteten af vores 
produkter, og vi vil gerne gøre noget ekstra for vores kunder. Det kan vi blandt 
andet gøre ved at udvide reklamationsretten til fem år, og vi er glade for at have 
indgået samarbejde med AIG og FR Forsikringsservice, så det nu er muligt.” 
udtaler Jan Sejberg, Administrerende Direktør for Flora Danica  
 
Bo Kristensen, Nordic Head of Service Programs hos AIG, er stolt af at have 
indgået et samarbejde med det kendte brand: ”Flora Danica har en lang historik 
med stolte traditioner indenfor dansk smykkedesign og er anerkendt i Danmark 
såvel som internationalt. Vi er rigtig glade for og stolte af at kunne være med til 
at hjælpe Flora Danicas fortsatte succes med dette for smykkebranchen unikke 
forsikringskoncept”. 
 
Samarbejdet starter den 1. december 2015 og gælder for smykker solgt efter 
denne dato. 
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American International Group, Inc. (AIG) er et af verdens førende forsikringsselskaber med kunder i mere 
end 100 lande og jurisdiktioner. På verdensplan har AIG et af de bedst dækkende skadeforsikringsnetværk til 
betjening af erhvervsvirksomheder, institutionelle kunder og privatpersoner. 
 
Yderligere information om AIG kan finds på www.aig.dk | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: 
@AIGemea | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig 
 
American International Group, Inc’s globale skadeforsikrings- og anden forsikringsvirksomhed markedsføres 
under navnet AIG. For yderligere information henvises til vores hjemmeside på www.aig.dk.  
Forsikringsprodukter og ydelser tegnes og tilbydes af datterselskaber og affilierede selskaber i American 
International Group, Inc. I Europa er den vigtigste forsikringsgiver AIG Europe Limited. AIG i Danmark er en 
filial af AIG Europe Limited. Disse oplysninger er kun at betragte som generel information. Ikke alle 
forsikringsprodukter og ydelser er tilgængelige i alle lande, og forsikringsdækningen vil være afhængig af de 
faktiske forsikringsbetingelser, der er angivet i forsikringsaftalen. Visse forsikringsprodukter og ydelser kan 
blive leveret af uafhængige samarbejdspartnere. Forsikringsprodukter distribueres i nogle tilfælde af 
affilierede selskaber eller uafhængig samarbejdspartnere. 
 
AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, DK-2000 Frederiksberg, Danmark Tel.: (+45) 9137 5300 Fax.: 
(+45) 3311 3340 Dansk filial af Forsikringsselskabet AIG Europe Limited, (CVR 34 61 76 94), Registreret i 
England og Wales. Company number: 01486260 The AIG Building, 58 Fenchurch. 


