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Dette produktarket er en forenkling av Tryg sine vilkår. Fullstendig informasjon fremgår av forsikringsbevis og vilkår. Du finner
vilkår på tryg.no.
Hvilken type forsikring?
Tryg 55+ er en behandlingsforsikring skreddersydd for de over 55 år. Du er garantert legehjelp døgnet rundt, konsultasjon hos
legespesialist innen 10 virkedager og rask behandling i det private helsevesen.

Hva dekker forsikringen ikke?

Hva dekker forsikringen?

Sykdom, lyte eller mèn som selskapet har
tatt reservasjon for ved helsevurderingen

Utredning og behandling hos legespesialist
Dagkirurgi på privat sykehus

Sykdom som har vist symptomer de første
90 dagene etter at forsikringen begynte å
gjelde

Fysikalske behandlinger
Psykolog
Psykologisk førstehjelp

Konsultasjon hos allmennlege

Reiseutgifter
Oppholdsutgifter

Behandling ved sykdom eller skade som
krever øyeblikkelig hjelp

Reiseledsager

Synskorrigerende behandling

Økonomisk støtte ved hjelpebehov i
hjemmet

Utredning, behandling og operasjon
av overvekt, søvnproblemer og
hørselssvekkelse

Garantitid

Behandling og operasjon av diagnostisert
kreftsykdom

Forsikringen dekker også:

Behandling hos tannlege og kjevekirurg

Tryg Legehjelp

Listen over er ikke uttømmende. Se vilkårene for
fullstendig oversikt.

Begrensninger i forsikringen
Behandlinger som ikke er forhåndsgodkjent
av Behandlingsservice
Kreftbehandling og innleggelse på privat
sykehus erstattes ikke.
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder behandling i Norge ved private klinikker/sykehus som selskapet har inngått avtale med. Finner
ikke selskapet ledig kapasitet/kompetanse i Norge kan selskapet henvise til spesialisthelsetjeneste som selskapet
har avtale med i Norden for øvrig.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi korrekt informasjon om den forsikredes helse ved kjøp av forsikringen. I forsikringsbeviset fremgår det
hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. I forsikringstiden plikter du å
informere om endringer som skjer. Du er selv ansvarlig for å begrense eller forebygge skader.
Ved skade må du så snart som mulig melde fra til Tryg.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Tryg tilbyr også avtalegiro og eFaktura. Du kan velge
1, 2, 3, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer forutsetter avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen?
Helseerklæring må være godkjent av Tryg før forsikringen settes i kraft. Forsikringen gjelder fra den dato utfylt
søknadsskjema er mottatt av Tryg.
Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft og opphører
klokken 24.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring som skal tre i kraft samme dag som
forsikringsavtalen inngås gjelder likevel fra det klokkeslett avtalen er inngått. Forsikringen gjelder for et år av gangen
med mindre annet fremgår av forsikringsavtalen. Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp før.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige
grunner. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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