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Abstract 
Vörður Vátryggingafélag was founded in 1926 and its headquarters are 

located in Akureyri. For the first 6 decades the company offered insurance 

for boats and ships exclusively.  In 1995 new laws for insurance-

companies were introduced in Iceland which allowed them to offer new 

and diverse insurance.  

In 2002 car insurance constitutes 41% of all insurances of Vörður and is 

equal to Boat and Ships insurances which maintain another 41%. The 

marketing group for the company are family people older than 25. With 

this group the company can usually find the stability and confidence that 

is necessary. 

Good and solid customers and employees are crucial in every business. 

Vörður is fortunate to have longtime employees that are continually 

interested in working with new problems. One of the challenges is being a 

part-time marketers.  Relationship building with customers is essential and 

personal integrity and deep knowledge of company policy is the only way  

they can build up important and challenging relationships and work with 

so called relationship marketing. 

Traditional marketing is not feasible  or necessary for Vörður. The 

company has only 1% market share and is not able to compete with the 

larger insurance companies nationwide. Vörður has and must built on its 

specialties, stable customers and skilled and passionate employees. 
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Útdráttur 
Fyrirtækið Vörður vátryggingafélag var stofnað árið 1926 og hefur 

höfuðstöðvar sínar á Akureyri. Í upphafi var fyrirtækið einungis með 

báta- og skipatryggingar en eftir að ný lög um tryggingafélög tóku 

gildi árið 1995 var farið að huga að breytingum á rekstrarformi 

fyrirtækisins. Forsvarsmenn þess ákváðu að bjóða upp á fjölbreyttari 

þjónustu og bjóða nú upp á allar almennar tryggingar. 

Hjá Verði Vátryggingafélagi árið 2002 er vægi ökutækjatrygginga 

annars vegar og báta- og skipatrygginga hins vegar jafnmikið eða um 

41% hvor. Markhópur fyrirtækisins samanstendur af fjölskyldufólki 

eldra en 25 ára. Með þeim markhópi er yfirleitt hægt að nálgast þann 

stöðugleika og það traust sem nauðsynlegt er. 

Góður og tryggur viðskiptamannahópur er hverju fyrirtæki 

nauðsynlegur og það sama á einnig við starfsmenn. Það sem 

einkennir Vörð er lág starfsmannavelta og áhugasamt starfsfólk sem 

er tilbúið að taka á sig fjölbreytileg verkefni. Eitt af þeim verkefnum 

sem starfsmennirnir vinna, er að sinna markaðsstörfum og þá sem 

markaðsfulltrúar (e:part time marketers). Þannig ná þeir að byggja 

upp mikilvægt og krefjandi samband milli fyrirtækisins og 

viðskiptavina (e:relationship marketing). 

Hefðbundið markaðsstarf er ekki ákjósanlegt né nauðsynlegt að mati 

höfundar. Vörður hefur einungis um 1% markaðshlutdeild á Íslandi 

og getur engan vegin tekið þátt í þeirri markaðsveislu sem hin 

tryggingafyrirtækin bjóða upp á. Vörður verður og hefur byggt á 

sínum sérkennum, traustum viðskiptavinahópi, áhugasömum 

starfsmönnum og persónulegum tengslum þar á milli. 
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