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Tryg Pluss
– Trygghet for alt du er glad i

Tryg Pluss er et fordelsprogram for deg som har samlet flere forsikringer i Tryg.
 

Tryg ID     Tryg ID tar jobben med å rydde opp etter ID-tyveri, som er den raskest voksende formen for kriminalitet i vestlige land.
    Det tar ofte lang tid før ID-tyveri oppdages og svindelen kan være så omfattende at det tar mange måneder å slette    
    urettmessige økonomiske krav. Den jobben tar Tryg ID for Tryg Pluss-kunder. Tryg ID gir også forebyggende råd og    
    hjelper deg hvis det er grunn til mistanke om at din identitet er på avveier. Som Tryg Pluss-kunde vil du også få hjelp av   
    Tryg ID hvis profilen din eller din person blir misbrukt på Facebook, Instagram eller andre sosiale medier.
     Tjenesten er gratis for alle Tryg Pluss-kunder. 

Tryg Bolighjelp    Som Tryg Pluss-kunde kan du anonymt kontakte et team av kompetente rådgivere med dine bygningstekniske spørsmål.   
    Eksempler kan være spørsmål om bygningsforskrifter, Norsk standard eller andre emner relatert til bolig, hytte, garasje,   
    naust, m.m. Du får også tilgang til vårt håndverkernettverk som viser håndverkere Tryg selv bruker. Oversikten finner du på   
    www.tryg.no (under Tryg Pluss).

Tryg Omsorg  Tryg Omsorg er en profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det. Tryg Omsorg gir rett til 10 timers   
    psykologisk krisehjelp hvis du i forsikringstiden blir rammet av følgende hendelser i fritiden:
     • Ran, overfall, voldtekt og grove trusler som er politianmeldt
    • Brann, eksplosjon og innbrudd
    • Alvorlig ulykkesskade
    • Livstruende sykdom 
    • Dødsfall i nær tilknytning til familien
    • Selvmord og selvmordsforsøk i nær relasjon
    • Abort
    • Samlivskrise mellom ektefeller/samboere
    • Samlivsbrudd mellom ektefeller/samboere
    
    I tillegg omfattes rett til psykologisk krisehjelp til foreldre hvis barn blir rammet av følgende hendelser:
    • Overgrep
    • Grov vold, grov mobbing eller grove trusler
    • Påvist fare for selvmord

Trygghet for innbo  Innbo som er anskaffet i løpet av forsikringsåret omfattes også av forsikringen frem til neste hovedforfall, selv om avtalt 
og bygning   forsikringssum overskrides. Hvis du har bygningsdekning på Hus eller Fritidshus og bygger på, eller bygger garasje,  
    naust eller uthus, vil disse være dekket frem til første hovedforfall etter at du startet byggingen. Dette gjelder selv om de  
    ikke er tatt med i forsikringsavtalen.

Trygghet for    I Norge er det mange barn som ikke er forsikret. Med Tryg Pluss betaler du ingenting i barnets første leveår ved kjøp av  
familien    Barneulykke (forsikringssum 500.000 kroner) 

Nordea i 
samarbeid med

Som Fordel Pluss-kunde i Nordea får du 5% fordelsrabatt på alle dine forsikringer i Tryg. Å være Fordel Pluss-kunde teller som 
et produkt, noe som gjør at du raskere oppnår samlerabatt.

Slik er samlerabattene:
• 3 produkter gir 10% rabatt (hvorav et er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)
• 5 produkter gir 15% rabatt (hvorav to er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)
• 7 produkter gir 20% rabatt (hvorav tre er Hus, Hjem, Bil eller Bobil)

Som Tryg Pluss-kunde får du i tillegg automatisk tilgang på en rekke fordeler som vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere.

En forenklet oversikt over fordelene
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Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Ved forskjell 
mellom fremstillingen her og en forsikringsavtale, er det 
den inngåtte avtale som gjelder. Forsikringen leveres av 
Tryg Forsikring. For ytterligere informasjon eller tegning av 
forsikringsavtale, kontakt Kundeservice på telefon 
232 06001. 

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). 
 
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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Husforsikring
– trygghet for din største investering

 

Et hus representerer store verdier, og det er derfor viktig å for-
sikre det på en god måte. Hvis du opplever en alvorlig brann- 
eller vannskade på huset ditt vil vi selvfølgelig bygge opp igjen 
huset etter dagens byggekrav og forskrifter. 

I tillegg dekker vi utgifter til riving og rydding av verdiløse rester 
og skader på hagen. Får du et påbud fra det offentlige vil utgif-
tene i forbindelse med påbudet inngå som en del av erstatnin-
gen. Ønsker du å gjøre det nye huset mer klimavennlig, eller 
redusere risikoen for nye skader ved å installere sikkerhetsut-
styr, gir vi et tilskudd til det. Vi sørger også for at du har et sted å 
bo mens huset gjenoppbygges. 

En husforsikring hos oss dekker de skadetypene som oftest 
forekommer, blant annet brannskader, vannskader og rør-
brudd, naturskader og skader på hageanlegg. I tillegg til skader 
på bygningen dekker vi også erstatningsansvar og rettshjelp 
knyttet til eiendommen huset står på.

Bolighus Ekstra
Bolighus Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den dekker
flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatnings- 

beløp enn den vanlige husforsikringen. Under finner du noen
eksempler på hvordan Bolighus Ekstra er enda bedre enn
vanlig husforsikring.

Råte og skadedyrsforsikring
Det vil være en ekstra sikkerhet å forsikre huset sitt mot 
sopp, råte, skadedyr og insekter. Tryg selger råte og 
skadedyrsforsikring på vegne av Norsk Hussopp Forsikring, 
og forsikringen kan kjøpes som en rimelig tilleggsdekning til 
bygningsforsikring. 

Forsikringen dekker skade på bygning som følge av råtesopp 
og insekter, samt utgifter til bekjempelse av mus og rotter, 
samt stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, 
veggedyr og andre skadeinsekter. 

Utleieforsikring
Du som leier ut hele eller deler av boligen kan nå kjøpe en 
forsikring som beskytter dine økonomiske interesser.  
Med utleieforsikring i Tryg får du dekket tyveri og skadeverk, 
ubetalt husleie og eventuelle utgifter ved utkastelse.

           Bolighus       Bolighus Ekstra
Fullverdigaranti*        Dekker ikke      Dekker

Følgeskader ved at vann trenger inn      Dekker ikke      Dekker
gjennom tak og fasader

Skader som skyldes svak konstruksjon,     Dekker ikke      Dekker
feilmontering og håndverkerfeil

Utvidet våtromsdekning: utbedring av håndverkerfeil ved                  
skade på våtrom samt skade på gulv og vegger i våtrom                 
som følge av at disse ikke er vanntette**    Dekker ikke      Dekker

Hageanlegg og utvendige vannbasseng     100.000 kroner      1.000.000 kroner
med tilknyttede ledninger

Merutgifter ved offentlig påbud i forbindelse    1.000.000 kroner      2.000.000 kroner
med gjenoppføring eller reparasjon

Totalskadegaranti        Dekker reell prosentandel   Skade som er større enn 75 % 
                dekkes som totalskade

Skade forårsaket av dyr, for eksempel mus    Dekker ikke      Dekker

Rørbrudd som skyldes rust, gjengroing    Dekker ikke      Dekker
og deformasjon

Tining av utvendige rør ved frost        Dekker ikke      Dekker

Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige    25.000 kroner      50.000 kroner
tiltak ved totalskade

Bygningsmessig tilpasning for rullestolbruker    Dekker ikke      Dekker inntil 250.000 kroner

*Vi garanterer at du får bygget opp et helt nytt hus ved totalskade, uten fradrag for alder og slitasje.                       ** 
Gjelder for arbeid i våtrom som er utført siste 10 år, og som er utført av godkjent/autorisert personell         
               

Nordea i 
samarbeid med
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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 forsikringsavtale, 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). 
 
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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Innboforsikring
– ikke bare innenfor husets fire vegger

De fleste av oss har store verdier i hjemmet, gjerne mer enn 
man tror. Skulle uhellet være ute vil det være mye som går 
tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok 
forsikringssum.

Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som 
brann-, natur-, vann- og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene 
dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. 

Innbo Ekstra

Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere 
skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn 
den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at 
ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av 
en vilter hund. Som oftest er det bare irriterende, men en dag 
skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår Innbo Ekstra 
dekker slike skader i hele Norden.

Under finner du noen eksempler på hvordan Innbo Ekstra er 
enda bedre enn vanlig innboforsikring.

Skade         Innbo         Innbo Ekstra

Skade forårsaket av dyr      Dekker ikke        Dekker

Tyveri og transportskader    Dekker ikke        Dekker, tyveri inntil 100.000 kroner
under flytting

Tyveri av låst sykkel utenfor     Dekker inntil 5.000 kroner      Dekker inntil 15.000 kroner
forsikringsstedet

Gjenstander som faller ned og ødelegges    Dekker ikke        Dekker

Løst tilbehør til privat motorkjøretøy som   Dekker inntil 10.000 kroner      Dekker inntil 20.000 kroner
f.eks. takgrind, skiboks eller lignende

Varetilhenger til personbil      Dekker inntil 10.000 kroner      Dekker inntil 20.000 kroner
Fritidsbåt til og med 15 fot og    Dekker inntil 10.000 kroner      Dekker inntil 20.000 kroner
med 10 HK båtmotor

Tyveri av og hærverk på ting som    Dekker inntil 10.000 kroner      Dekker inntil 20.000 kroner
befinner seg på privat uteareal (ikke
fellesareal)

Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker   Dekker ikke        Dekker inntil 50.000 kroner

Forsikringssum      Pris Oslo        Pris resten av landet
2.000.000 kroner      2.540 kroner (212 kr/mnd)    1.630 kroner (136 kr/mnd)
1.500.000 kroner      2.220 kroner (185 kr/mnd)    1.370 kroner (114 kr/mnd)
750.000 kroner      1.730 kroner (144 kr/mnd)    1.070 kroner (89 kr/mnd)

Egenandelen er på 3.000 kroner. 

* Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Ved forskjell 
mellom fremstillingen her og en forsikringsavtale, er det den 
inngåtte avtale som gjelder. Forsikringen leveres av Tryg 
Forsikring.

Nordea i 
samarbeid med
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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). 
 
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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Barneforsikring
– barna dine – det kjæreste du har

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

Barn Ekstra er vår beste dekning for barn. Den sikrer  
familien og barna ved ulykke og/eller sykdom. Med Barn Ek-
stra kan du også sikre barna ved arbeidsuførhet.

Barn rammes oftere av alvorlig sykdom enn av ulykke. 

Vår Barn Ekstra gir derfor rett til erstatning både ved  
sykdom og ulykke. 
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av sykdom, dekker 
Barn Ekstra leie av AV1 robot. På den måten kan barnet følge 
undervisningen og være med venner hjemmefra.  

Uførepensjon, uførekapital og behandlingsforsikring kan
kjøpes i tillegg.  

Vi tilbyr også fortsettelse etter fylte 26 år for uførepensjon.

Barn Ekstra med Uførepensjon ble kåret blant de beste barne-
forsikringene av Norsk Familieøkonomi desember 2016.

Det kan også tegnes en enkel ulykkesdekning (Skade etter 
ulykke) og dekning for Utvalgte sykdommer.

Alle dekninger i barneforsikringen krever helsevurdering ved 
tegning, bortsett fra dekningen Skade etter ulykke.

Tryg Legehjelp
Med barneforsikring hos Tryg får hele familien tilgang til gratis 
medisinsk rådgivning. 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.

Barn Ekstra

Alder       Forsikringen kan kjøpes for barn som er mellom 3 måneder og 18 år.
      Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 26 år

Medisinsk invaliditet etter ulykke   Forsikringssummen er valgfri 2 millioner, 2,5 millioner eller 3 millioner kroner
      (utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden) (1)

Medisinsk invaliditet etter sykdom  Forsikringssummen er valgfri 2 millioner, 2,5 millioner eller 3 millioner kroner
      (utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden) (1)

Tekniske hjelpemidler og nød-  Faktiske utgifter refunderes med inntil 160.000 kroner (4) 
vendig ombygging av bolig

Merutgifter til nødvendig   Det utbetales inntil 130.000 kroner per år i inntil 5 år – maksimalt 650.000 kroner
pleie og tilsyn     (utbetales frem til fylte 20 år) (2)

Utgifter ved ulykkesskade   Faktiske utgifter refunderes med inntil 100.000 kroner (4)

Dagpenger ved sykehusopphold   Det utbetales 400 kroner per dag, fra og med dag 10 i inntil 365 dager (2)
      (utbetales frem til fylte 20 år)

Økonomisk trygghet ved   Det utbetales 300.000 kroner ved endelig stilt diagnose ved 11 alvorlige sykdommer* (2)
alvorlige tilstander

Dødsfallserstatning      100.000 kroner (3)

AV1 Skolerobot     Ved langvarig fravær fra skole grunnet skade eller sykdom, erstattes rimelige og  
      nødvendige utgifter til privat leie av AV1 Skolerobot for maksimalt 6 måneder 

* De 11 alvorlige tilstander er: kreft, multippel sklerose, cystisk fibrose, leddgikt, nyrelidelser med nyresvikt, ulcerøs colitt, morbus chron, brannskader,  
skåldingsskader, utviklingsfeil i ryggen med scoliose og Calvé-Legg-Perthes. Vi gjør oppmerksom på at vilkårene stiller krav til sykdommens 
alvorlighetsgrad.

Nordea i 
samarbeid med
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Dekninger som kan tegnes sammen Barn Ekstra

Behandlingsforsikring    Faktiske utgifter ved diverse operasjoner og behandling etter henvisning fra lege (4)

Uførekapital     500.000 kroner ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet (1)
      Erstatningen kommer tidligst til utbetaling ved fylte 18 år*)

Uførepensjon    Månedlig utbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet som har vart sammenhengende i minst 12 måneder 
      etter fylte 18 år. Forsikringssum er 50.000 eller 100.000 kroner (5)

Skade etter ulykke er en ren ulykkesforsikring for barn. Den 
dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall 
som følge av ulykke. Dekningen omfatter ikke sykdom, og 
krever ikke helseerklæring.

Utvalgte sykdommer kan forsikres i tillegg. Denne dekningen 
krever helseerklæring.

Skade etter ulykke     Forsikringen dekker

Alder       Forsikringen kan kjøpes for barn som er mellom 0 måneder og 18 år.
      Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 26 år

Medisinsk invaliditet etter ulykke   Forsikringssummen er valgfri fra 500.000 kroner. Erstatning avhenger av invaliditetsgraden. 
      Ved 100 prosent medisinsk invaliditet utbetales hele forsikringssummen (1)

Utgifter til ulykkesskade    Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 prosent av forsikringssummen

Dødsfallserstatning     20.000 kroner (3)

Utvalgte sykdommer    Utvalgte sykdommer omfatter: Økonomisk trygghet ved 11 alvorlige tilstander.*
      Forsikringssummen er 300.000 kroner (2)
      Utgifter til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig med inntil 160.000 kroner (4) 
      Dagpenger ved sykehusopphold som følge av ulykke eller ved en av de alvorlige sykdommene. 
      Det utbetales 400 kroner per dag, fra og med dag 10 i inntil 365 dager (2)

* De 11 alvorlige tilstander er: kreft, multippel sklerose, cystisk fibrose, leddgikt, nyrelidelser med nyresvikt, ulcerøs colitt, morbus chron, brannskader, 
skåldingsskader,utviklingsfeil i ryggen med scoliose og Calvé-Legg-Perthes.  Vi gjør oppmerksom på at vilkårene stiller krav til sykdommens 
alvorlighetsgrad.

Hvem utbetales erstatningen til?

1.   Erstatningen utbetales til forsikrede/barnet. Er barnet umyndig utbetales erstatningen til foresatte
  eller til verge/overformynderi. Dersom det ikke er foretatt begunstigelse, tilfaller erstatningen forsikringstaker.
2.   Erstatningen utbetales til forsikringstaker. Dersom barnet er myndig og det er foretatt begunstigelse, 
  utbetales erstatningen til barnet.
3.   Erstatningen utbetales til forsikringstaker
4.   Forsikringen utbetales til den som har hatt utgiften
5.  Erstatningen utbetales til forsikrede/barnet. Hvis det ikke er foretatt begunstigelse, tilfaller erstatningen forsikringstaker

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. 

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Helseerklæring for 
hvert barn må fylles ut og sendes Tryg. Skjemaet finner du 
under barn og ungdomsforsikring på nordea.no. Forsikrin-
gen dekker ikke sykdom som viser symptomer de første 90 
dagene etter at forsikringen trådte i kraft.

Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Ved forskjell 
mellom fremstillingen her og en forsikringsavtale, er det den 
inngåtte avtale som gjelder.

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). 
 
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.{C
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Bilforsikring
– bilen, vanskelig å være foruten

Ansvarsforsikring
Vi vet at du er avhengig av bilen din i det daglige. Det er derfor 
viktig å være riktig forsikret. Ansvarsforsikring er lovpålagt og 
dermed automatisk inkludert i bilforsikring hos oss. Ansvars-
forsikring dekker skader bilen din påfører andre. Valg av dek-
ning utover ansvar bør sees i sammenheng med verdi på bilen.

Kasko eller delkasko
Får du økonomiske vanskeligheter dersom bilen blir  
skadet eller går tapt, bør du velge kasko. Kasko dekker alle 
plutselige og uforutsette skader som oppstår med bilen din.  
Vi dekker selvsagt skader som oppstår ved sammenstøt,  
utforkjøring, hærverk, brann, tyveri, glass og veihjelp. Har bilen 
lav verdi kan delkasko være tilstrekkelig. Delkasko  
dekker brann, tyveri, glass og veihjelp.

Bil Ekstra
Store reparasjoner tar ofte lang tid. Derfor tilbyr vi Bil Ekstra 
som sikrer at hverdagen din blir minst mulig komplisert selv 
om du skulle oppleve en skade. Har du Bil Ekstra får du 
leiebil i inntil 31 dager når bilen må repareres ved kasko- 
skader. Blir inntil 6 år gammel bil påført skade mens den står 
parkert dekkes skade med inntil 20.000 kroner uten tap av 
bonus. Ved kaskoskader reduserer Bil Ekstra avtalt egenandel 
med 2.000 kroner dersom det benyttes verksted som Tryg har 
reparasjonsavtale med. Hvis du har kostbart stereoanlegg, 
skiboks, barneseter og lignende kan Bil Ekstra være god å ha. 
Den dekker fastmontert utstyr i bilen med inntil 50.000 kroner. 
Under finner du flere eksempler på hvordan Bil Ekstra er enda 
bedre enn vanlig kaskoforsikring.

      Kasko       Bil Ekstra      Maskinskade
Egenandel     Ingen reduksjon i egenandel.   Reduseres med inntil 2.000  4000 kroner i egenandel*
            kroner dersom det benyttes  *25 % av skaden etter 5 år og
            verksted Tryg har reparasjons-  under 200.000 km. *50 % av
            avtale med.     skaden over 200.000 km.

Parkeringsskade     Dekker med avtalt     Dekker skade påført parkert bil   
       egenandel og bonustap.    med inntil 20.000 kroner
             uten tap av bonus.
             Gjelder inntil 6 år gamle biler.

Feilfylling      Dekker skade på motor.   Dekker rens av tank og motor
            inntil 10.000 kroner.

Veihjelp      500 kroner i egenandel.    500 kroner i egenandel.    Dekket under kasko.
      Dekker ikke kaldstartproblemer   Dekker kaldstartproblemer hjemme. 
      hjemme.

Fastmontert utstyr.   Fast montert utstyr dekkes med   Inntil 50.000 kroner. Dekk og
Ekstra dekk og    inntil 10.000 kroner. Ekstra dekk   felger utover standard utførelse
felger      og felger i standard utførelse  dekkes.
      dekkes.

Leiebil og Leiebiltype    Ikke inkludert. Kan utvides med   Inntil 31 dager.     Betingelser for ”Bil Ekstra” eller
      dekning ”leiebil”, 10 dager  Dekker inntil kategori G    ”Leiebil”-dekning gjelder.
      kategori B.      (Ford Focus stv), manuell eller  
            automatikk. Elbil hvis tilgjengelig.

Bagasje, skadet/tapt nøkkel   Dekker ikke.     Bagasje inntil 10.000 kroner.
            Skade på eller tap av nøkkel.

Ladekabel til el-/hybridbil   Krav til tilfeldig, plutselig    Dekker skade på eller tap av
      og ytre påvirkning.     ladekabel, egenandel 2.000 kroner. 
      Egenandel som for Kasko.    

Totalskadegaranti     Vi gir ny bil av tilsvarende merke   Vi gir ny bil av tilsvarende merke  
      og modell dersom reparasjonen  og modell dersom reparasjonen  
      overstiger 60 % av nyanskaffel  overstiger 60 % av nyanskaffel-
      sesverdien på skadetidspunktet.  sesverdien på skadetidspunktet.
      Totalskadegarantien varer inntil    Totalskadegarantien varer inntil
      bilen er 1 år. Bilen må ikke    bilen er 3 år. Bilen må ikke være
      være kjørt mer enn 15.000 km.   kjørt mer enn 60.000 km.    

Nordea i 
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Maskinskade
Maskinskade er en tilleggsdekning til kasko og kan tegnes 
for de fleste biler som er til og med 8 år gammel. Den dekker 
kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett mekanisk 
eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraft-
overføring som hindrer fortsatt fremdrift av kjøretøyet.  
For el- og hybridbil er batteripakke og elektronisk styrings-
enhet omfattet under dekning for maskinskade.

Innskudd leaset kjøretøy
For kjøretøy som er utleid i henhold til leasingavtale dekker 
Bil Ekstra resterende startleie ved totalskade. Erstatningen 
beregnes forholdsmessig nedskrevet etter innbetalt beløp  
og resterende leasingperiode.

Som Fordel Pluss-kunde i Nordea får du 5 % ekstra rabatt på 
dine skadeforsikringer i Tryg. 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 forsikringsavtale, 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). 
 
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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Reiseforsikring
– større reiseglede med riktig reiseforsikring

Reiseforsikring er viktig for alle som reiser. Utgifter ved 
behandling for sykdom eller ulykke i utlandet kan gi  
utgifter for flere hundre tusen kroner. I tillegg kan uforutsette 
hendelser tappe et uforsikret reisebudsjett ved for eksempel 
forsinkelser, tap av reisegods eller evakuering ved katastrofer.

Vår Reise Ekstra er en av markedets mest omfattende 
reiseforsikringer. Reiseforsikringen er også markedets mest 
fleksible, slik at du kan tilpasse forsikringen til ditt behov.

Med reiseforsikringen trenger du ikke være bekymret for hjelp 
ved skade eller sykdom. Vår alarmsentral, Tryg Alarm, er døg-
nåpen alle dager hele året. De hjelper deg å finne kvalifisert 
sykehus/lege, og Tryg Alarms egen lege bistår slik at du får 
den behandlingen du trenger. De hjelper deg hjem hvis det 

er nødvendig. Tryg Alarm kan også hjelpe med praktiske ting 
som å finne nye billetter eller overnatting hvis du blir forsinket.

Når du kjøper reiseforsikring hos oss, kan du velge mellom en 
ordinær reiseforsikring, eller Reise Ekstra. Du kan også velge 
om du vil ha med ulykkesdekning på reisen. Vi anbefaler Reise 
Ekstra med ulykkesdekning. Da kan du reise med trygghet om 
at du har en av Norges beste reiseforsikringer.

Forsikring for familie omfatter ektefelle/samboer og barna. 
Barn som er bosatt hos annen forelder er også omfattet.  
I tillegg omfattes barnebarn og fosterbarn som du har daglig 
omsorg for.

      Reise          Reise Ekstra
Reisevarighet    Inntil 45 dager        Inntil 70 dager

Reisetype     Fritidsreise         Fritidsreiser og tjenestereiser

Egenandel      1.000 kroner        Valgfritt ingen egenandel eller 1.000 kroner.
      Ingen egenandel ved forsinket bagasje eller     Ingen egenandel ved forsinket bagasje
      evakuering.         eller evakuering.
      2.000 kroner fra og med 2. skadetilfelle    2.000 kroner fra og med 2. skadetilfelle
      som gjelder mobiltelefon       som gjelder mobiltelefon

Krav til overnatting    Ja           Nei

Avbestillingsforsikring    Inntil 20.000 kroner per person, familie ubegrenset*   Ubegrenset

Forsinket bagasje     Inntil 2.000 kroner per person* dersom    Inntil 5.000 kroner per person hvis
      den ekspederte bagasjen er forsinket     den ekspederte bagasjen er forsinket
      med mer enn 4 timer         med mer enn 4 timer

Reisegods      Inntil 20.000 kroner per person, familie ubegrenset*   Ingen øvre forsikringssum samlet for reisegods.  
                Enkeltgjenstander erstattes inntil 30.000.

Reisesyke      Erstattes uten sumbegrensning.       Erstattes uten sumbegrensning. 
       Ved tilkallelse dekkes to nærstående personer    Ved tilkallelse dekkes to nærstående personer

Erstatningsreise      Dekker ikke          Inntil 1.500 kroner per døgn per person, hvis mer   
                enn halvparten av feriedagene går tapt på grunn   
                av sykehusopphold eller hjemtransport.

Egenandel leiebil    Dekker ikke Inntil         10.000 kroner per skadetilfelle

Evakuering      Erstattes uten sumbegrensning        Erstattes uten sumbegrensning

Privat erstatningsansvar   Inntill 4 millioner per skadetilfelle      Inntill 15 millioner per skadetilfelle

Rettshjelp     Inntill 20.000 kroner per tvist      Inntill 100.000 kroner per tvist

Nordea i 
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Valgfri ulykkesdekning**
      Ulykke            Ulykke Ekstra
Barn – invaliditet      Inntil 300.000 kroner        Inntil 500.000 kroner

Barn – død      50.000 kroner         100.000 kroner

Voksne – invaliditet     Inntil 300.000 kroner        Inntil 500.000 kroner

Voksne – død     150.000 kroner          500.000 kroner

** På ulykkesdekningene reduseres forsikringssum etter fylte 70 år. Ulykkesdekningen gjelder ut forsikringsåret forsikrede fyller 80 år.

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 forsikringsavtale, 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). 
 
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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Båtforsikring
- når forsikring blir godt sjøvett

Alle som har egen båt vet hvor fint båtlivet kan være når solen 
skinner og bølgene duver en varm sommerdag. Men vi vet 
også at idyllen er i fare av et kraftig økende antall tyverier og 
stadig villere naturkrefter.

Vår kaskoforsikring dekker det aller meste som kan skje med 
båten din. Vi dekker selvfølgelig alle de vanligste skadene som 
tyveri, brann, grunnstøtning, sammenstøt og synking. Videre 
dekker vi skade som skjer i forbindelse med transport, slipp og 
løft, samt skade som følge av forurenset drivstoff (dieseldyr).

Båt Ekstra
Båt Ekstra er en ytterligere utvidelse av kaskoforsikringen. Båt 
Ekstra er utviklet for at du skal kunne føle deg helt trygg, både 
når du er på båttur langt hjemmefra eller er hjemme og båten 
er ute av syne. Under finner du noen eksempler på hvordan 
Båt Ekstra er enda bedre enn vanlig kaskoforsikring.

      Kasko         Båt Ekstra
Egenandel      Avtalt egenandel       Reduserer avtalt egenandel med 2.000 kroner

Personlig løsøre      Dekker inntil 10 prosent av båtens    Dekker inntil 30.000 kroner. 
       forsikringssum, høyst 15.000 kroner.   Ingen begrensning på enkeltgjenstand
       Enkeltgjenstand er begrenset til
       maksimalt 5.000 kroner

Materiell til bruk ved opplag    Dekker ikke        Dekker utstyr og materiell til bruk under
              opplag inntil 10.000 kroner

Jolle/motor som brukes med den  Dekker ikke.       Dekker jolle/motor inntil 4 meter /10 HK.
forsikrede båten     (Må tegne egen forsikring på denne)   Erstattes inntil 30.000 kroner

Utgifter ved transport av skadet båt   Dekker omkostninger ved assistanse og  I tillegg dekkes merutgifter til transport
       berging samt reparasjon av båt på stedet  eller henting av båt som er blitt etterlatt
       eller frakt til nærmeste verksted    ved kasko, tyveri eller ulykkes/sykdomstilfelle*

Utgifter til opphold ved reparasjon  Dekker ikke        Dekker utgifter til opphold eller hjemtransport
av båt eller hjemreise            ved dekningsmessig skade*

Utgifter ved ferieavbrudd    Dekker ikke        Dekker leiebåt, leiebil eller opphold
              med inntil 1.500 kroner per dag
              i inntil 14 dager*
              (maksimalt 21.000 kroner tilsammen)

* Utgifter til transport, hjemreise, opphold og ferieavbrudd er samlet begrenset til 20 prosent av båtens forsikringssum, inntil 50.000 kroner.

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 forsikringsavtale, 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). 
 
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 

Nordea i 
samarbeid med



2nordea.no

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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Fritidshusforsikring
- trygghet også når du ikke er tilstede

Det å reise på hytten eller landstedet er et hyggelig avbrekk 
fra hverdagen. Vi vet at mange fritidshus har like god standard 
som boligen din. Det er derfor viktig med en god forsikring 
også på fritidshuset og tingene du har der. Ved å kjøpe vår  
fritidshusforsikring sikrer du deg mot både store og små 
skader.

En fritidshusforsikring hos oss vil dekke de fleste skadetilfeller. 
De mest vanlige skadene er brann- og vannskader, men forsik-
ringen vil også dekke naturskader, tyveri og hærverk.  
I tillegg til skader på bygningen dekkes også erstatningsansvar 
og rettshjelp knyttet til eiendommen fritidshuset står på.  
Du kan også forsikre tingene du har i fritidshuset ditt.

Fritidshus Ekstra
Det kan være godt å ha en ekstra sikkerhet når du forsikrer
et fritidshus hvor du ikke er til stede i lange perioder.

Fritidshus Ekstra dekker blant annet følgeskader av utett
tak og fasader. Vannskader blir fort mer omfattende når de
ikke oppdages med en gang. Under finner du noen eksempler 
på hvordan Fritidshus Ekstra er enda bedre enn vanlig
fritidshusforsikring.

Råte og skadedyrsforsikring
Det vil være en ekstra sikkerhet å forsikre fritidshuset sitt mot
sopp, råte, skadedyr og insekter. Tryg selger råte og 
skadedyrsforsikring på vegne av Norsk Hussopp Forsikring, 
og forsikringen kan kjøpes som en rimelig tilleggsdekning til 
bygningsforsikring. 

Forsikringen dekker skade på bygning som følge av råtesopp 
og insekter, samt utgifter til bekjempelse av mus og rotter, 
samt stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, 
veggedyr og andre skadeinsekter.

           Fritidshus      Fritidshus Ekstra
Følgeskader ved at vann trenger inn     Dekker ikke      Dekker
gjennom tak og fasader

Hageanlegg og utvendige vannbasseng    Dekker inntil 100.000 kroner    Dekker inntil 200.000 kroner
med tilknyttede ledninger

Merutgifter ved offentlig påbud i       Dekker inntil 1.000.000 kroner   Dekker inntil 2.000.000 kroner
forbindelse med gjenoppføring eller
reparasjon

Skade som er større enn 75% av      Dekker reell prosentandel   Dekkes som totalskade
gjenoppføringspris         

Skade forårsaket av dyr,       Dekker ikke      Dekker
for eksempel mus

Tapt husleieinntekt og tap ved at eget     Dekker inntil 30.000 kroner    Dekker inntil 50.000 kroner    
fritidshus ikke kan benyttes

Tyveri av barnevogn, sykkel og                                   Dekker inntil 5.000 kroner for hver    Dekker inntil 5.000 kroner for hver   
sykkeltilhenger utenfor forsikringsstedet

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 forsikringsavtale, er
det den inngåtte avtale som gjelder. Forsikringen leveres av 
Tryg Forsikring.

Nordea i 
samarbeid med



2nordea.no
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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). 
 
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.



Husdyrforsikring
 

En husdyrforsikring gir deg erstatning hvis noe skjer med ditt 
husdyr. Man kan velge mellom en rimelig forsikring som
gir erstatning hvis dyret dør eller blir borte, eller man kan 
utvide forsikringen til også å omfatte behandling ved sykdom 
og skade. Hundeeiere kan i tllegg kjøpe en egen dekning 
som blant annet dekker rehabilitering og tannsykdommer.  
Forsikringen kan tegnes for både hunder og katter, fra de er 35 
dager til 6 år gamle.

Død/Blir borte
• Død/avliving pga. sykdom eller ulykkesskade
• Dyr som blir borte eller bortført
• Nedsatt bruksverdi pga. akutt sykdom/ulykkesskade

Behandling
• Behandling som skyldes sykdom eller ulykkesskade
• Fødselshjelp
• Kastrering eller sterilisering pga. sykdom i kjønnsorganer
• Trekking av ulykkesskadde tenner

Hund Ekstra
• Rehabilitering
• Tann- og tannkjøttsykdommer
• Huggormforsikring
• Valpeforsikring

Du setter selv forsikringssummene, både for dekning Død/Blir 
borte, og Behandling. Forsikringssummen for Død/Blir borte 
skal tilsvare markedsverdi/gjenanskaffelsespris. Maksimal 
dekning for Behandling er 50.000 kroner for hund og 30.000 
kroner for katt. Hund Ekstra har egne faste forsikringssummer. 

Forsikringen opphører ved første forfall etter
at dyret fyller 12 år.

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). 
 
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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Nordea i 
samarbeid med



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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Bobilforsikring
– først i køen

Å feriere med bobil er en fleksibel reisemåte som kan gi mange 
fine opplevelser. Når kjøretøyet er avgjørende for en vellykket 
ferie er det viktig å være riktig forsikret.

Vår kaskoforsikring dekker det aller meste som kan skje med 
bobilen din. Dette kan være brann, tyveri eller skade på egen 
bobil ved sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen 
tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.

Bobil Ekstra
Bobil Ekstra er vår mest omfattende dekning og er en 
utvidelse av kaskoforsikringen. Du får blant annet 1.500  
kroner per døgn ved ferieavbrudd for resten av din  
planlagte ferie (maks 14 døgn), som kan brukes til å dekke 
merutgiftene dine ved leiebil og/eller opphold. Ferien må være 
påbegynt og ha en varighet på mer enn seks døgn. Videre 
dekker Bil Ekstra tapt bilnøkkel samt rens av motor etter 
feilfylling. Under finner du flere eksempler på hvordan Bobil 
Ekstra er enda bedre enn en vanlig kaskoforsikring.

        Kasko         Bobil Ekstra
Egenandel        Avtalt egenandel      Avtalt egenandel. Ingen reduksjon

Leiebil         Ingen         Ferieavbrudd dekkes med 1.500 kroner   
                pr dag i inntil 14 dager.

Fastmontert utstyr.      Fastmontert utstyr dekkes med inntil   Inntil 50.000 kroner. 
Ekstra dekk og felger     10.000 kroner.       Dekk og felger utover standard
        Ekstra dekk og felger i     utførelse dekkes.
        standard uførelse dekkes

Løst utstyr og bagasje      Inntil 15.000       Inntil 100.000

Bilhjelp på hjemstedet      Ikke dekket        Dekket

Feilfylling       Dekker skade på motor     Dekker rens av tank og motor    
                inntil 10.000 kroner.

Skadet/tapt nøkkel      Dekker ikke       Inkluderer skade på eller tap av nøkkel.

Fuktskade       Dekker ikke       Dekker fuktskade på inntil 15 år gammel bobil,   
                krav til årlig fukttest.

Totalskadegaranti      Dekker ikke       Totalskadegaranti for bobil inntil 3 år, kjørt   
                maksimalt 60.000 km. Gjelder ved skade   
                større  enn 60% av verdi.    

Maskinskade
Maskinskade er en tilleggsdekning til kasko og kan tegnes for 
de fleste bobiler som er til og med 8 år gammel. Dekningen 
omfatter kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett 
mekanisk eller elektronisk skade i bilens motor, girkasse og 
kraftoverføring som hindrer fortsatt fremdrift av bobilen. 
Egenandelen er 4.000 kroner for inntil 5 år gammel bobil. 
Egenandelen er 50 prosent av skaden for bobiler som er 
kjørt mer enn 200.000 kilometer, minimum 4.000 kroner. For 
bobiler som er fra 5 til 8 år gammel og er kjørt mindre enn 
200.000 kilometer beregnes en egenandel på 25 prosent av 
skaden, minimum 4.000 kroner. Leiebil eller ferieavbrudd er 
ikke inkludert i maskinskade.

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 mel-
lom 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). 
 
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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Verdigjenstand og Sykkelforsikring
 

Har du noen spesielt verdifulle eiendeler trenger du kanskje en 
egen forsikring.

Det er ikke sikkert innboforsikringen din dekker tap av de mest 
verdifulle eiendelene dine. En verdigjenstandforsikring dek-
ker skade på gjenstander som har høy verdi, og gjelder både 
hjemme og på reise.

En verdigjenstandforsikring dekker alle plutselige skader av 
ytre årsaker i hele verden, som for eksempel tyveri, brann og 
støtskader.

Dette er en forsikring som passer for blant annet:
• Kamera
• Smykker
• Bunad
• Høreapparat
• Pelsverk
• Musikkinstrumenter
• Klokker
• Sykkel
• El-sykkel

SYKKELFORSIKRING
Selv om vi har gode innboforsikringer som dekker de fleste 
kunders behov, finnes det noen som har et behov litt utenom 
det vanlige.

Sykkelforsikringen er for de som har dyre og eksklusive sykler 
med verdi mellom 10.000 og 100.000 kroner – og den har 
svært god dekning. 
Den dekker blant annet:
• Tyveri 
• Hærverk
• Kollisjon og utforkjøring

Sykkelen er også dekket under ritt, løp og konkurranser, og 
dekningen gjelder i hele verden. 

Forsikringen har lav egenandel – 10% av skaden, minimum 
2.000 kroner. 

El-sykkel
Vi tilbyr også en egen dedikert dekning for elektriske sykler, 
her er også motor og drivverk omfattet for plutselige skader. 

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). 
 
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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Young Living
– Forsikring til unge mellom 18-34 år

Young Living er en forsikringspakke som dekker de viktigste 
forsikringsbehovene for deg som er ung. Pakken inneholder 
reise og ulykkesforsikring samt frivillig innboforsikring:
• Base Travel & Accident 

(Ulykke- og reiseforsikring)
• Base Stuff & Rights (Innboforsikring)

Grunnforsikringen kan suppleres med tre ulike 
tilleggsdekninger:
• More Travel
• More Sport
• More Stuff

Kriterier:
• Alder mellom 18 og 34 år
• Medlem av Norsk Folketrygd
• Fast bosatt i Norge

Forsikringen kan tegnes for en person eller for to personer 
(ektefelle/samboer/partner med samme adresse i folke- 
registeret). Barn er alltid inkludert. Tegner du ett produkt i 
tillegg til Young Living basispakke oppnår du fordels- 
programmet Tryg Pluss.

Base Travel & Accident
Forsikringen dekker reiser i hele verden med varighet i inntil 
45 dager. Det er ingen krav til overnatting og derfor gjelder 
forsikringen også dagsreiser. Ulykkesdekning gjelder hele 
døgnet.

Base Travel & Accident

Egenandel      Ingen, bortsett fra 2.000 kroner fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon

Krav til overnatting     Nei

Avbestilling      Inntil 60.000 kroner per person (ingen øvre sum for familie).

Forsinket bagasje      Inntil 4.000 kroner per person dersom den ekspederte bagasjen er forsinket med mer enn 4 timer

Reisegods      Inntil 50.000 kroner per person (ingen øvre sum for familie).

Reisesyke      Erstattes uten sumbegrensning. Ved tilkallelse dekkes 2 nærstående personer

Ulykke       Inntil 500.000 kroner ved invaliditet

Konkurs hos reiseselskap    Inntil 20.000 kroner for en person (ingen øvre sum for familie).

Evakuering      Erstattes uten sumbegrensning

No-Go Compensation    5.000 kroner i erstatning ved brudd i legg, lår, arm, skulder, ryggrad eller hodeskalle.

Nordea Ticket     Dekker forhåndsbetalte billetter til kultur- eller idrettsarrangement som koster fra 400 til 3.000 kroner.    
      Maksimalt 12.000  kroner per skadetilfelle. Billett må være betalt med Nordeas kort eller nettbank.

Psykologisk krisehjelp    Inntil 10 timer

Privatansvar      Inntil 10.000.000 kroner per skadetilfelle

Rettshjelp      Inntil 100.000 kroner per skadetilfelle

Nordea i 
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Base Stuff & Rights
Forsikringen dekker innbo og løsøre samt rettshjelp og rettslig 
erstatningsansvar.

Base Stuff & Rights

Egenandel      3.000 kroner
Forsikringssum for 1 person   Inntil 300.000 kroner
Forsikringssum for 2 personer   Inntil 500.000 kroner

Valgfrie tilleggsdekninger

More Travel     Øker reisevarighet fra 45 til 90 dager

More Sport      Forsikringssum for sportsutstyr økes til 50.000 kroner per sikret

More Stuff      Egenandel reduseres fra 3.000 til 1.000 kroner.
      Uflaksdekning i hjemmet.
      Sykkel er dekket for tyveri med inntil 15.000 kroner. Ingen egenandel dersom sykkelen er registrert i
      FG-godkjent sykkelregister.
      Skader på ting som oppstår under flytting er dekket med til sammen 100.000 kroner.
      Plutselige skader på og tyveri av; Bærbar datamaskin, nettbrett, smartklokke, mobiltelefon, foto og video-  
      kamera er dekket med til sammen  opp til 15.000 kroner for hvert skadetilfelle.

Priser

Base Travel & Accident

      Pris per år 1 person       Pris per år 2 personer
Pris hele landet     1.610 kroner       2.100 kroner

Base Stuff & Rights

      Pris per år 1 person       Pris per år 2 personer
Pris Oslo      900 kroner        1.450 kroner

Pris resten av landet     730 kroner        1.150 kroner

More - tilleggsdekninger

      Pris per år 1 person       Pris per år 2 personer
More Travel     470 kroner        620 kroner

More Sport     200 kroner        250 kroner

More Stuff
- Pris Oslo      720 kroner        1.145 kroner
- Pris resten av landet     590 kroner        920 kroner

Grunnrisiko:
Tegnes det både reiseforsikring og innboforsikring tilkommer 
grunnrisiko på 259 kroner i tillegg til prisene over.
Det tilkommer ingen grunnrisiko dersom det tegnes reisefor-
sikring alene.
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). 
 
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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Young Living
– Insurance for young adults aged 18-34

Young Living is an insurance package that covers your most 
important insurance needs as a young adult. The package 
includes Travel and Accident insurances, plus a voluntary 
insurance of household goods.

Base Travel & Accident
Base Travel & Accident covers trips all over the world with a 
duration up to 45 days, also including day trips, regardless 
of any overnight accommodation. Cancellation, delayed or 
lost luggage, travel delay and sickness/hospitalization during 
travel, legal aid and personal liability are all included. There is 
no deductible, except 2.000 kroner when repeated loss of or 
damage to mobile phone within three years.

You can extend the Base coverage with one  
or more of the following additions:
• More Travel – extends travel duration up to 90 days
 More Sport – extends the sum limit and covers hiring  
 replacementssports equipment in the event of delayed  
 checked luggage

Base Stuff & Rights
Base Stuff & Rights covers damage sustained to household 
goods. Damage caused by fire, water hazards, electrical 
phenomenon, nature damages and theft are covered. Legal 
aid and personal liability is included. You can choose between 
300.000 and 500.000 kroner as insured amount. The deducti-
ble is 3.000 kroner.

The Base coverage can be extended:
• More Stuff – Better coverage for your bike,  
 small electronics and includes damages sustained  
 during moving. Lowers the deductible to 1.000 kroner.

The insured/policyholder must be member of the  
Norwegian Social Security / Norwegian citizen with social  
security number/Permanent resident of Norway.  
The insurance can be purchased to cover one or two persons. 
Children of the insured are included in their parents’  
insurance policy.

 
 
Disclaimer

The information given above is a simplified representation of the insurance terms. Tryg Forsikring takes reservations regarding any errors and  
misconceptions. Refer to Tryg Forsikring or www.tryg.no for complementary/additional information.

Information about Nordea as intermediary for Tryg Forsikring

Information according to regulations on Insurance Mediation of 9. December 2005 

§ 3-1 (given with Pursuant to the Act on Insurance Mediation of 10. June 2005  

nr 41 § 7-7 cf. §5-4).

Nordea Bank Norge ASA, Postbox 1166, Sentrum, 0107 Oslo, org.number:  

No 911044110 is registered as intermediary for Tryg Forsikring, Postbox 7070, 

2020 Bergen, org.number: No 989563521, branch of Tryg Forsikring A/S with  

cvr-number: 24260666. An overview of Tryg Forsikring’s insurance agents can  

be found on www.tryg.no. Nordea Bank Norge ASA does not convey insurance for 

any other insurance companies than Tryg Forsikring. Nordea Bank Norge ASA and 

Tryg Forsikring does not have any direct or indirect interests that exceeds 10 % in 

each other’s companies. Nordea Bank Norge receives commission from  

Tryg Forsikring for every sale of insurance policies on their behalf. The commission 

rates are 20 % for car insurance and 30 % for other products the first year, then 

2% - 8%, of yearly premium paid. The variable part of the commission is calculated 

in arrears based on a specified improvement of the portfolio’s loss ratio every year. 

In addition to this, Nordea gets 5% referral commission based on the first year’s 

premium for customers referred to Tryg. Nordea’s commission does not affect  

the price of the insurance policy.

If you are dissatisfied with the casework or the claims settlement in relation to 

your insurance policy, contact Tryg Forsikring at 04040. If the contact with Tryg 

Forsikring is unsuccessful, or direct contact with Tryg is unwanted by any reason, 

you can approach the Norwegian Financial Services Complaints Board (Finansk-

lagenemnda), Postbox 53 Skøyen, 0212 Oslo, telephone 23131960. The Board’s 

task is to assist consumers and traders who cannot come to an agreement with their 

insurers regarding settlements or policy questions. In the event of a dispute bet-

ween the parties, the case can be brought before the Norwegian Financial Services 

Complaints Board. As long as the Board is processing the dispute, none  

of the parties can bring the case before the courts.
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Motorsykkelforsikring
– på to hjul i svingene

Lite kan måle seg med friheten en opplever på motorsykkel,
og da er tryggheten ved å ha riktig forsikring alltid god å ha
med seg på veien.

Ansvarsforsikring er lovpålagt og er automatisk inkludert
i forsikring hos oss. Ansvarsforsikring dekker skader som
påføres person eller eiendom/ting.

Brann/Tyveri er en redusert dekning som passer godt for litt 
eldre motorsykler. Dekker skade etter brann og tyveri.

Kasko dekker skade som oppstår på eget kjøretøy ved
sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig,
plutselig og ytre påvirkning. Inkluderer også brann, tyveri og
redning.

Motorsykkel Ekstra mener vi er markedets beste
motorsykkelforsikring. Vår unike toppdekning er spesielt
tilrettelagt for nyere motorsykler eller for deg som liker å ta
en langtur en gang i blant. 

Motorsykkel Ekstra dekker totalskadegaranti for inntil tre år 
gammel motorsykkel. For inntil 6 år gammel motorsykkel
dekkes maskinskade og «velteskade» på parkert
motorsykkel (inntil 20.000 kroner), uten tap av bonus.

Uavhengig av alder på motorsykkel inkluderer Motorsykkel
Ekstra inntil 30.000 kroner i bagasje og 50.000 kroner i
fastmontert ekstrautstyr, leiebil inntil 10 dager ved skade, tap
av nøkkel og rens av tank etter feilfylling av drivstoff. Får
motorsykkel skade under transport med ferge eller tog
dekkes skaden uten tap av bonus. På langtur (minst 3 timer
fra hjemmet) dekker vi også transport av nødvendige
reservedeler med inntil 3.000 kroner. Greit hvis en skulle
være uheldig å ødelegge et dekk eller kjedet ryker.
Hvis uhellet mot all formodning skulle være ute, så utvider
Motorsykkel Ekstra også dekningen for invaliditet på Fører- og
passasjerulykke (dersom denne er valgt) fra 200.000 til
500.000 kroner. Havner en på sykehus i mer enn tre døgn
utbetales det en engangserstatning på 5.000 kroner.
 

      Kasko          Motorsykkel Ekstra      
Totalskadegaranti, få ny   Inntil 2 mnd gammel motorsykkel,      Inntil 3 år gammel motorsykkel,      
motorsykkel  ved skade    maksimalt kjørt 2.000 km.     maksimalt kjørt 12.000 km.      
> 60% av nyverdi
Maskinskade     Dekker ikke        Dekker inntil 6 år gammel motorsykkel

Velteskade     Kasko med bonustap       Inntil 20.000 kroner uten tap av bonus.    
 (parkert motorsykkel)
Bonustap ved kaskoskade på   Ja         Dekker skade uten tap av bonus      
ferge eller tog
Leiebil       Ingen         10 dager klasse B, eller inntil 500.- pr dag til leie av   
              motorsykkel hvis tilgjengelig.

Bagasje / løst utstyr    10.000 kroner       30.000 kroner

Fast montert tilbehør    10.000 kroner       50.000 kroner

Transport av nødvendige   Ikke dekket         Dekket med inntil 3.000 kroner hvis mer enn 3 timer 
reservedeler på langtur           fra hjemmet

Assistanse på hjemmeadresse  Nei         Ja          
ved kaldstart / flatt batteri
Feilfylling      Dekker skade på motor      Dekker rens av motor

Skadet /tapt nøkkel    Dekker ikke        Inkluderer skade på eller tap av nøkkel.

Kompensasjon sykehus   Dekker ikke        5.000 kroner etter tre døgn

Utvider sum for dekning   Nei         Fra 200.000 til 500.000 for invaliditet    
«Fører og passasjerulykke»                   
(dersom den er valgt i tillegg)
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Som Fordel Pluss-kunde i Nordea får du 5 % ekstra rabatt på 
dine skadeforsikringer i Tryg. 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 forsikringsavtale, 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). 
 
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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