
FDE og Tryg 

Forsikringsfordeler 
for våre felles kunder

FDE og Tryg samarbeider om forsikring for transportbransjen.  
Sammen tilbyr vi et utvalg gunstige ordninger for FDE sine kunder i Norge.

Hvilken risikoprofil har din bedrift ?

Det er mye å bekymre seg over på en arbeidsplass. Vi 

synes ikke forsikring skal være en del av det. FDE og Tryg 

samarbeider for at du som er kunde i FDE skal føle deg 

trygg på de valgene du tar. Vi ønsker at du til enhver tid 

skal være informert om hvilken risiko som ligger hos deg, 

og hvilken risiko som ligger hos oss.

Noen bedrifter evner å bære en stor risiko alene, mens 

andre trenger hjelp. Å bli økonomisk ansvarlig for en 

skade kan koste bedriften dyrt, derfor hjelper vi i Tryg til 

med å identifisere og fjerne potensiell farlig risiko. Det er 

lønnsomt både for bedriften og for oss.

 

 
 Fordeler for FDE-kunder
  • Unikt rådgivningskonsept

  • Attraktiv bonusordning

  • Betaling i 12 terminer

  • Utvidet dekning på lastebil

  • Inntil 22 % rabatt på privatforsikringer

På baksiden av dette produktarket kan du lese mer om 

hva disse fordelene kan bety for bedriften din.



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

Tryg 
04040 
www.tryg.no

Personlig og unik rådgivning 

Rådgiverne våre har spesialkompetanse om transport

bransjen, og de følger kundene våre tett. Du får en 

fast kontaktperson som skreddersyr løsninger for din 

bedrift. På denne måten skånes bedriften for en negativ 

opplevelse den dagen skaden er et faktum. Vårt unike 

rådgivningskonsept handler om at du som kunde til 

enhver tid skal være trygg på hva som er forsikret, og 

hva som ikke er det. 

Attraktiv bonusordning

Vi ønsker å premiere bedrifter som ser nytten av HMS 

og annet skadeforebyggende arbeid. Klarer dere å 

holde en lav skadeprosent, vil dere få tilbakebetalt deler 

av fjorårets innbetalte beløp på neste års forsikring. 

Hvor mye som tilbakebetales øker i prosent hvert år 

inntil toppen er nådd i løpet av en periode på tre år. 

Målsettingen vår er at bedriften skal få bonus hvert år. Vi 

bidrar gjerne med råd om hvordan dere kan klare det.

Betaling i 12 terminer

Som kunde i FDE og Tryg drar bedriften nytte av en 

gunstig ordning som gjør at forsikringen betales i 12 

terminer. En slik terminbetaling gjør at kontantstrømmen 

blir jevnere. Bedriften opplever større økonomisk 

forutsigbarhet, og det blir lettere å betale andre og 

større regninger i løpet av året. 

Utvidet dekning på lastebil

FDEkunder får ekstra gunstige vilkår på 

lastebilforsikring. Disse fordelene betaler FDEkunder 

ingenting for. Du får blant annet halv egenandel ved 

redning og halv egenandel ved kaskoskade dersom 

du har 75 % bonus. Du slipper også bonustap hvis du 

kolliderer med et dyr og bilen blir skadet. 

Inntil 22 % rabatt på privatforsikring

Som kunder i FDE får du og dine ansatte 5 % ekstra 

rabatt på privatforsikringer. Samler du forsikringene dine 

hos oss, og blir Trygghetsavtalekunde, oppnås inntil 

22 % rabatt på alle forsikringene i tillegg til en rekke 

andre fordeler. Som kunde i Tryg skal du være trygg på 

at du er riktig for sikret både som privatperson og som 

bedriftseier.

Din faste kontaktperson går systematisk gjennom bedriften din for å  
identifisere potensiell risiko. Resultatet utgjør bedriftens risikoprofil.  
Det betyr at du til enhver tid er klar over hva du er dekket for, og hva du 
ikke er dekket for.

Varer Maskiner Inventar Løsøre

Brann

Vann

Tyveri

Naturskade

Elektrisk fenomen

Maskinskade Dekket risiko

Fryseskader Selvrisiko

Kasko EDB Delvis dekket risiko

Ikke relevant


