Pressmeddelande 17 oktober 2016

Sveland Djurförsäkringar inleder samarbete med FirstVet
Sveland Djurförsäkringar har slutit ett avtal med FirstVet som är den första digitala veterinärkliniken i
Sverige. Tjänsten lanserades i juli och erbjuder djurägare veterinärkonsultation över nätet.
Som djurägare kan det vara svårt att på egen hand avgöra när man behöver uppsöka veterinär. Vissa har
även långt till närmsta veterinärklinik. Istället för att behöva ta sig till veterinären ger FirstVet djurägaren
möjligheten till en digital veterinärkonsultation från hemmet. Under ett videomöte kan FirstVet göra en
första bedömning av sällskapsdjurets vårdbehov men även ge remiss till en specialist.
-

Vi är stolta över att samarbeta med Sveland Djurförsäkringar. Vår vision är att förenkla livet med
husdjur och ge lättillgänglig rådgivning kring djurs hälsa och välmående. Med FirstVet erbjuder vi
digital rådgivning med några av Sveriges bästa veterinärer. Via ett första videomöte på 10-15
minuter och till en tredjedel av priset i jämförelse med ett vanligt fysiskt besök, sparar djurägaren
både tid och pengar, säger David Prien, grundare och VD för FirstVet.

Den nya tjänsten är även ett led i veterinärbranschens digitalisering. Utöver möjligheten till ett
veterinärbesök via dator, lanserar FirstVet en mobilapp där man kan filma och få konsultation med sin
mobiltelefon.
-

Vi ser fram emot ett givande samarbete med FirstVet. Under de senaste åren har vi sett en
stigande ökning av veterinärvårdskostnader och en ökad djuromsorg i Sverige. Som
försäkringsbolag är det viktigt att vi tar vårt ansvar och bemöter våra kunders behov. Vi arbetar
kontinuerligt med att skapa mervärden för människa och djur. Genom FirstVet ger vi våra kunder
möjligheten till ett digitalt rådgivningsbesök som ser till att sällskapsdjuren får kvalificerad vård till
rimliga priser, säger Bob Zether, affärsutvecklingschef på Sveland Djurförsäkringar.

Mer information finns på FirstVets hemsida, www.firstvet.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Eklund, presskontakt på Sveland Djurförsäkringar, 070-444 60 53, linda.eklund@sveland.se
Läs gärna mer på www.sveland.se.
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djurförsäkringar till den svenska marknaden. Idag försäkras, förutom hundar och katter, även smådjur, hästar och
lantbruksdjur. Läs mer om Sveland Djurförsäkringar på www.sveland.se eller följ oss på Facebook.
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