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Derfor kan du på goBundls platform skabe din egen 

gruppe - et bundl sammen med folk du stoler på

Konceptet bag goBundl er bygget på filosofien om, at 

de ærligste forsikringsfællesskaber er dem, som selv har 

valgt hinanden. 
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valgt hinanden. 

Vi bruger kraften i deleøkonomien til at skabe bedre 

forsikringsløsninger. goBundl er en community-baseret 

løsning for forsikringsmarkedet.

Vi udfordrer branchen ved at gøre forsikring mere ærlig og 
retfærdig.

Vi udfordrer branchen ved at gøre forsikring mere ærlig og 
retfærdig.

   er et helt nyt 
forsikringskoncept i Danmark

   er et helt nyt 
forsikringskoncept i Danmark
goBundl
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Gensidigt samarbejde
Vi samarbejder med Aros Forsikring, der i 95 år har 

tilbudt privatforsikringer til det danske marked. 

Vi samarbejder med Aros Forsikring, der i 95 år har 

tilbudt privatforsikringer til det danske marked. 

Skalérbar platform
Vi har bygget en generisk og responsiv platform, 

som forbinder kunden til Aros Forsikring. Vores 

algoritmer beregner, hvor meget et fællesskab skal 

have tillbage baseret på skadehistorik. 
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have tillbage baseret på skadehistorik. 



Vi belønner det 
ærlige fællesskab.

Vi belønner det 
ærlige fællesskab.

Hos goBundl belønner vi de fællesskaber, 
der har få skader. Så simpelt er det.

Gå sammen med familien, vennerne, villavejen, 

arbejdspladsen, sportsklubben eller foreningen. Er 

der få skader, giver goBundl op til 25% af den 

samlede præmie sum tilbage. I bestemmer selv, hvor 

overskuddet går til - jer selv - eller et godtgørende 

formål.
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overskuddet går til - jer selv - eller et godtgørende 

formål.

Selvom I er et fællesskab, har I stadig jeres egne, 

private forsikringer. Du er altså dækket i præcist 

samme omfang, som du altid har været, og 

fællesskabet skal ikke betale mere, hvis der er flere 

skader end forventet. Det er forsikringsselskabets 

risiko.

Selvom I er et fællesskab, har I stadig jeres egne, 

private forsikringer. Du er altså dækket i præcist 

samme omfang, som du altid har været, og 

fællesskabet skal ikke betale mere, hvis der er flere 

skader end forventet. Det er forsikringsselskabets 

risiko.

Du har dine egne individuelle 
forsikringer
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Færre skader
Når I er sammen som 

fællesskab, hvor alle bruger 

forsikring på ærlig vis, bliver 

der færre skader. Det er bevist.

Mindre svindel
Der er omtrent 15% af skaderne i dag, 

der er baseret på forsikringssvindel. 

Det giver en urimelig høj pris for de 

ærlige. Vil du bruge forsikring på ærlig 

vis, er der altså mange penge at spare!

Langt forhold
Vi giver jer penge tilbage hvert 

år. Passer I på jeres ting vil vi 

blive ved med at give jer 

bonus. År efter år.

goBundl har fokus på… goBundl har fokus på…
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Andre 
brancher

Udlandet

Erhvervs-
forsikringer

Privat-
forsikringer

Det danske forsikringsmarked omsætter for over 

100 milliarder årligt. Det samme gør andre 

brancher, hvor et fællesskab med ærlige og gode 

kunder sammen kan få fordele.

Et gigantisk potentiale Et gigantisk potentiale
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Vi har kendt hinanden i over 20 år.

Aktuar, Software, Kommunikation, 

Strategi, Design, Analyse og Økonomi

Vi arbejder solen sort for at det lykkes, og vi har 

alle sagt vores jobs op for at gøre goBundl stort.Vi har et stærkt team Vi har et stærkt team

6



Vi er datadrevne Vi er datadrevne



Dataanalyse

A/B Testing

Kampagner
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Nuværende fællesskaber Nuværende fællesskaber

Arbejds-
pladser

Venne-
grupper

Familie

Partnerskab undervejs Partnerskab undervejs
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Forretningsmodel Forretningsmodel

Nu
• goBundl tager et årligt FEE af en 

forsikringstagers præmiesum.

• Andel: 10%.

• No-cure-no-pay model.

Fremover
• Unik viden om kunder.

• Big Data potentiale.

• Nye forretningsmodeller og markeder.
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Forretningspotentiale Forretningspotentiale

CLV

CAC

Months 
to recover 

CAC

2018

5,3

24 1

13

2019
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Forretningspotentiale ForretningspotentialeVi bygger software Vi bygger software

MARKET APPROACH
• Vi analyserer micromoments til at 

ramme vores kunder. Nye tilgange.

• Vi bruger SEO.

• Vi analyserer vores fællesskaber via 
data.

• Vi har udviklet en P2P algoritme. 

CUSTOMER JOURNEY
• Vi henter data fra Geomatic, BBR, 

DMR til at skabe en god customer 
journey.

• Vi har en kundeorienteret tilgang.

• Vi samarbejder med danske 
universiteter i Aarhus og Aalborg. 
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Status Status

I DAG

• Funding fra SEED Capital og Innovationsfonden

• Platform LIVE

• De første 4 forsikringer solgt

• 25 igangværende tilbud

I MORGEN

• Investeringsrunde – 5-6 MDKK

• Online forsikringssalg

• Større marketingskampagne med start 1. september

• 300+ kunder in 2017
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Tak for at lytte med! Tak for at lytte med!

Jakob Vang Glud

jakob@gobundl.dk

+45 22 17 11 96

Kommunikation og strategi

Nikolaj Mikkelsen

nikolaj@gobundl.dk

+45 26 36 76 76

Aktuar og økonomi

Magnus Frey Larsen

magnus@gobundl.dk

+45 30 22 88 27

Software

Ulrik Stoch Jensen

ulrik@gobundl.dk

+45 28 89 79 61

Design
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