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- Jeg har allerede anbefalet det til andre 
inden for branchen, og jeg gør det ger-
ne igen, siger Allan Horsdal. 

Sparer tid og penge 
Udover at Allan Horsdal sparede næ-
sten 30 procent på sin forsikring, så har 
han også fået en personlig rådgiver fra 
Ensure, Ulrik Moseby, han altid kan rin-
ge til, hvis han er i tvivl om noget. 

- Når vi ikke selv har tid til at sætte os 
ordentligt ind i det, så må vi jo finde no-
gen, der kan gøre det for os. Der har Ul-
rik været god, fordi han er nem at kom-
me i kontakt med, og han altid har et 
svar på det, man spørger om, fortæller 
Allan Horsdal. 

Han og forsikringsmægleren Ulrik Mo-
seby har ikke afholdt et eneste fysisk 
møde. Alt er blevet klaret over telefo-
nen, og det har passet Allan Horsdal 
rigtig godt. 

- Jo mere tid vi sparer, jo bedre er det, 
for så kan vi få lavet mere i virksomhe-
den, siger han og tilføjer:

- Jeg forstår ikke detaljerne i den aftale, 
vi har nu, men det har jeg én, der gør, 
og det er det vigtigste for mig: At be-
skæftige mig med folk, der er dygtige 
til det, de laver, for så tjener du selv flere 
penge.

De tre mænd fra Ensure Odense, som er afbildet nedenfor, står for den skrædder-
syede forsikringsløsning. Løsningen kan benyttes af alle medlemmer af Dansk Køl 
& Varme. Er du inde i et forsikringsforløb, som er svært at forstå, eller har din ser-
vicevogn fået en skade, kan Ensure rådgive dig igennem det ganske gratis. Også 
selvom du ikke er kunde i forvejen.

Du finder de tre forsikringsmægleres kontaktoplysninger herunder, og du kan læse 
mere om Dansk Køl & Varmes samarbejde med Ensure på vores hjemmeside.

Michael Moesgaard: 
mmo@ensure.dk 
3117 4454

Ralph Tiedemann: 
rti@ensure.dk
2081 5110

Ulrik Moseby: 
umo@ensure.dk
5361 7198
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Fra Dansk Køl & Varme tilbage i 2019 
lancerede et nyt forsikringssamarbejde 
med Ensure, gik der halvandet år, før 
Allan Horsdal, CEO ved Celcius Nordic, 
hoppede med på vognen.  

- Når der står tre mænd ved en bod, er 
det svært at vide, hvad de kan, og hvad 
de ikke kan, og når det handler om for-
sikring, så er det ikke noget, man bare 
lige rykker på, siger Allan Horsdal. 

Efter flere samtaler med Ulrik Moseby, 
forsikringsmægler fra Ensure, sagde 
han dog ”ja” til at indgå en aftale med 
Ensure, og det har han ikke fortrudt. 

- Jeg har både fået en besparelse på 
omtrent 30 procent og en bedre forsik-
ring, end vi havde før, fortæller han.

Skræddersyede løsninger
Ensure er en forsikringsmæglervirk-
somhed, som kan tilbyde særlige dæk-
ninger for køle- og varmepumpevirk-
somheder, der er medlem af Dansk Køl 
& Varme. 

Fordelen ved at benytte sig af Ensure 
er, at de ikke er begrænsede af ét for-
sikringsselskab, men at de kan bevæge 
sig på hele forsikringsmarkedet.  Man 
tegner altså ikke forsikringer hos En-
sure, men hos de selskaber, de formid-
ler kontakten til. Ensure forhandler med 
forsikringsselskaberne på Dansk Køl & 
Varmes vegne, så medlemmerne får de 
bedst mulige forsikringer, som er tilpas-
set branchen. 

En forsikringsaftale, 
der sparer både tid 
og penge 

Af Anni M. Wiecka 

Allan Horsdal fra Celcius Nordic beskriver sig selv som ”typen, der vil 
have mere for færre penge”. Dét har han fået gennem sin forsikrings-
aftale med Ensure – og så endda uden at bruge for meget tid på det, 
fortæller han.


