
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



2nordea.no

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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