
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 
samarbeid med



2nordea.no

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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