
Personforsikring
Ulykker og sykdom kan ingen forsikre seg mot dessverre.  
Men du kan forsikre deg mot den vanskelige økonomiske 
situasjonen som lett kan oppstå hvis det verste skulle skje.

Personforsikringen i Tryg sikrer deg og din familie ved  
ulykkesskader, behandlingsbehov ved ulykke eller sykdom 
(Behandling), og erstatning for 16 utvalgte diagnoser  
(Kritisk sykdom). Nytt fra november 2016 er Tryg 55+,  
en spesial-tilpasset helseforsikring for deg mellom 55  
og 80 år.
 
Personforsikringen kan kjøpes fra 18 år til 70 år og opphører  
ved første hovedforfall etter fylte 80 år.  

Tryg 55+ kan kjøpes fra 55 år inntil 75 år. Kritisk sykdom  
opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år.  
Behandling opphører ved første hovedforfall etter fylte 75 år.

Inntektsforsikring (tilsvarende Nordeas betalingsforsikring)
kan tegnes uavhengig av om forsikrede har boliglån eller er
medlem i fagforening. Forsikringen kan kjøpes for forsikrede
mellom 18 og 60 år og opphører ved første hovedforfall etter 
fylte 65 år. Forsikringen formidles av Tryg Forsikring
på vegne av BNP Paribas Cardif, som er forsikringsgiver.

Familieulykke
Ulykkesforsikring som gjelder for forsikrede og forsikredes 
familie.

Tryg Legehjelp
De som er personforsikret hos Tryg har tilgang til gratis  
medisinsk rådgivning (gjelder ikke inntektsforsikringen).  
Tryg Legehjelp er åpen hele døgnet hele året, og sykepleiere 
og leger er klare til å hjelpe med rådgivning om helsespørsmål. 
Les mer om Tryg Legehjelp på www.tryg.no.

 
Dekninger

Familieulykke  Forsikringssummen er 500 000 per person. Behandlingsutgifter erstattes med  inntil 25.000 per forsikrede og  
    egenandelen er 1.000 kroner.  

Skade etter ulykke   Forsikringssummen er valgfri fra 500.000 kroner inntil 3 millioner kroner.
     Behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 prosent av valgt forsikringssum for medisinsk invaliditet 
     og egenandelen er 1.000 kroner. Behandlingen må skje innen 3 år etter skadetidspunktet.   
    

Dødsfall etter ulykke  Forsikringssummen er valgfri fra 500.000 kroner inntil 3 millioner kroner.       
  

Behandling   Rask tilgang til medisinsk behandling i det private helesvesenet. Tryg har avtale med private sykhus 
     og klinikker i Norden. Ubegrenset forsikringssum for operasjoner og annen medisinsk behandling. 

Tryg 55+    Rask tilgang til medisinsk behandling i det private helesvesenet, 10 virkedagers garantitid. Tilgang til Tryg Legehjelp. 
    Dekker dagkirurgi og gir økonomisk støtte ved hjelpebehov hjemme. 

Kritisk sykdom  Gir rett til utbetaling dersom forsikrede i forsikringstiden rammes av en 16 utvalgte diagnoser*. 
     Forsikrede må være i live 30 dager etter diagnosen er stilt.      
 

Inntektsforsikring  Inntil 12 månedlige utbetalinger av forsikringssummen ved ufrivillig 100 % arbeidsledighet       
    eller 100 % sykemelding. Forsikringssummen er valgfri: 3.000, 5.000 eller 12.000 kroner. 

* De 16 diagnosene er: kreft, hjerteinfarkt, hjerteklaffeil, by pass-/ACB-operasjon, hjerneslag, hjernesvulst, multippel sklerose (MS), muskelatrofi, 
amyotrofisk lateralsklerose (ALS), nyresvikt med behov for dialyse, organsykdommer med behov for transplantasjon, colostomi (utlagt tarm), parkin-
son før fylte 60 år, blindhet, døvhet og afasi

Som Fordel Pluss kunde i Nordea får du 5% rabatt på 
dine skadeforsikringer. For ytterligere informasjon eller 
tegning av forsikringsavtale, kontakt Kundeservice på telefon 
232 06001. Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Ved 
forskjell mellom fremstillingen her og en forsikringavtale, er 
det den inngåtte avtale som gjelder. Forsikringen leveres av 
Tryg forsikring. 

Informasjon om Nordea som forsikringsformidler for Tryg Forsikring 
Informasjon i henhold til forskrift om forsikringsformidling av 9. desember 2005 
§ 3-1 (gitt med hjemmel i lov om forsikringsformidling av 10. juni 2005 nr 41 §7-7 
jf. §5-4). 
 



2nordea.no

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, org. 
nummer No 983258344 er registrert som forsikringsformidler for Tryg Forsikring, 
Postboks 7070, 5020 Bergen, org. nummer: No 989563521, filial av Tryg Forsikring 
A/S med cvr-nr: 24260666. En oversikt over Tryg Forsikrings forsikringsagenter 
finnes på tryg.no 
Nordea Bank AB (publ), filial i Norge er ikke formidler av skadeforsikring for andre 
forsikringsselskaper enn Tryg Forsikring. Nordea Bank AB (publ), filial i Norge og 
Tryg Forsikring har ikke direkte eller indirekte eierinteresser som utgjør mer enn 10 
% i hverandres selskaper. 

Ved salg av forsikring mottar Nordea Bank AB (publ), filial i Norge provisjon fra 
Tryg. Provisjonssatsene er 20 % for bilforsikring og 30 % for andre produkter første 
året, deretter 2 % - 8 %, av årlig innbetalt premie. Den variable del av provisjonen 
beregnes etterskuddsvis ut fra en nærmere angitt forbedring av porteføljens 
skadeprosent per år. Nordea får i tillegg 5% henvisningsprovisjon beregnet av 
første års premie for kunder som henvises til Tryg. Prisen på forsikringsavtalen 
påvirkes ikke av provisjonen til Nordea. 
Dersom man er misfornøyd med behandling eller skadeoppgjør i relasjon til 
sin forsikringsavtale, kan man kontakte Tryg Forsikring på telefon 04040. Hvis 
samtalene med Tryg ikke fører frem, eller man av andre grunner ikke ønsker 
å kontakte Tryg, kan man henvende seg til Finansklagenemnda, Postboks 53 
Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23131960. Kontorets oppgave er å bistå forbrukere 
og næringsdrivende som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap 
om forsikringsoppgjør eller avtalespørsmål. Ved en eventuell tvist kan saken 
videre bringes inn for Finansklagenemnda. En klage som ønskes behandlet av 
Finansklagenemnda skal sendes til Finansklagenemnda. Så lenge tvisten er til 
behandling i nemnda, kan ingen av partene bringe saken inn for domstolene.
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