Tryg Vejhjælp Erhverv
Hvad gør du, hvis din bil bryder sammen
på vej til næste kunde?

Tryghed til virksomhedens køretøjer
Har din virksomhed bilforsikring gennem Tryg på køretøjer
(max 3.500 kg)? Så kan vi tilbyde dig vejhjælp, som del af
forsikringen.
Du kan vælge mellem Tryg Vejhjælp Erhverv og Udvidet
Tryg Vejhjælp Erhverv.
Tryg Vejhjælp Erhverv sørger for at hjælpe dig og køretøjet
videre overalt i Danmark – uanset om du mangler brændstof eller strøm, om køretøjet er brudt sammen eller du er
blevet syg. Det er op til dig at vælge værksted, men der
er fordele at hente ved at anvende et værksted, der er
kvalitetssikret af Tryg.
Tryg Vejhjælp koster kun 451 kr. (indeks 2012) om året.

Fordele ved Tryg Vejhjælp Erhverv
Ring, når du går i stå
Få hjælp på stedet i Danmark til fx at starte køretøjet,
skifte hjul, oplukning af bildør eller udbringning af brændstof hvis du er løbet tør. Kan udbedring ikke ske på stedet,
sørger vi for at få transporteret køretøjet til det sted i Danmark, du vælger – fx værksted eller din egen adresse.
Transport af fører og passagerer
Ved driftsstop eller nedbrud, hvor køretøjet skal transporteres, og hvor du fravælger eller ikke er berettiget til
lånebil, sørger vi for, at fører og passagerer kommer frem
til nærmeste offentlige transportmiddel. Dette gælder også,
hvis køretøjet er stjålet.
Hjælp ved sygdom og tilskadekomst
Hvis du som fører af køretøjet bliver syg eller kommer til
skade under kørslen, hjælper vi dig og dine passagerer
videre til nærmeste læge eller behandlingssted. Samtidig transporterer vi køretøjet til din adresse eller behandlingssted efter dit valg.
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Fordelsværksted og lånebil
Hvis du efter et driftsstop eller nedbrud vælger at lade
køretøjet fragte til et værksted tilknyttet Tryg Vejhjælp
Erhverv, stiller værkstedet en lånebil til rådighed, så længe
reparationen varer. (Vi kan ikke garantere at lånebilen er af
samme kategori eller type).

Udvidet Tryg Vejhjælp Erhverv
– mange fordele for lidt ekstra
For kun 345 kr ekstra om året giver vi dig meget mere
tryghed. Med Udvidet Tryg Vejhjælp Erhverv får du endnu
flere fordele, som sikrer, at din virksomhed kommer hurtigt
videre, hvis en bil bryder ned. Samtidigt sikrer vi fx at den
transport den nedbrudte bil var i gang med, kommer sikkert
frem til sit bestemmelsessted, så arbejdet kan fortsætte
uhindret.
Ekstra assistance
Kan nedbruddet ikke udbedres på stedet, har du med
Udvidet Tryg Vejhjælp Erhverv mulighed for at få én ekstra
assistance. Dette kan fx være til byggepladsen eller virksomhedsadressen, så din arbejdsdag ikke bliver forstyrret,
selv om køretøjet må på værksted. Den ekstra assistance
skal køres inden for samme døgn.
Førstehjælpspude
Som en ekstra sikkerhed i køretøjet, følger der en veludstyret førstehjælpspude med Udvidet Tryg Vejhjælp
Erhverv. Her finder du alt det vigtigste udstyr til at yde
førstehjælp i forbindelse med små og mellemstore uheld.
Når du køber Udvidet Tryg Vejhjælp Erhverv, har du samtidig mulighed for at bestille opfyldning af førstehjælpspuden
uden ekstra udgift.
Trailer, beboelsesvogn eller lignende
Få assistance til din trailer, beboelsesvogn eller lignende
ved driftsstop eller nedbrud – enten på den efterspændte
enhed eller dit køretøj, hvis du har tegnet Udvidet Tryg Vejhjælp Erhverv. Du er dækket uanset, om du låner, ejer eller
lejer enheden.

Taxaservice, til dig der skal hurtigt videre
Ved driftsstop eller nedbrud kan fører og passagerer vælge
straks at blive kørt med taxa direkte videre til et fælles bestemmelsessted i Danmark. I bliver minimalt forsinket, og
det gælder også, hvis køretøjet er stjålet.
To årlige hjulskift
Slip for besværet med at skifte mellem sommer- og vinterhjul. Som en del af Udvidet Tryg Vejhjælp Erhverv, klarer vi
det på et Tryg Vejhjælp værksted. Serviceydelsen omfatter
skift af hjul på fælge. Du betaler selv for evt. reservedele
og afbalancering. Du slipper for besværet med at gøre det
selv og for udgiften til at få andre til at gøre det.

Transport af køretøjet vil altid ske til nærmeste værksted.
Vejhjælpen dækker ikke fritrækning, hvis du er kørt fast.
Hvis der er tegnet kaskoforsikring for køretøjet, gælder
dækningen for ”det røde kort” forud for Udvidet Tryg
Vejhjælp Erhverv i det omfang, der er samme eller bedre
dækning på ”det røde kort”.
Erstatningsbil i Europa
Hvis der sker driftsstop eller uheld under kørsel i Europa
og køretøjet skal transporteres til et værksted, giver vi
et tilskud til leje af erstatningsbil. Det er en betingelse, at
reparation af køretøjet tager mere end 3 timer. Vi giver op
til 596 kr. pr. døgn i op til 3 døgn (indeks 2012).

Tag din vejhjælp med ud i Europa
Vi tilbyder assistance, videretransport af fører og passagerer og en overnatning på hotel, hvis du strander med
dit køretøj i Europa, og dit køretøj ikke er kaskoforsikret.

Et overblik
Tryg Vejhjælp Erhverv

Udvidet Tryg Vejhjælp Erhverv

(451 kr. pr. år – indeks 2012)

(795 kr. pr. år – indeks 2012)

•
•
•
•
•
•
•

Assistance på stedet i Danmark
Bugsering
Udbringning af brændstof
Låseservice
Videretransport til nærmeste offentlige transport
Hjælp ved tilskadekomst eller sygdom hos fører under
kørsel
Lånebil hvis du vælger et kvalitetssikret Tryg Vejhjælp
Erhverv værksted.

Samme ydelser som i Tryg Vejhjælp Erhverv:
• Assistance på stedet i Danmark
• Bugsering
• Udbringning af brændstof
• Låseservice
• Videretransport til nærmeste offentlige transport
• Hjælp ved tilskadekomst eller sygdom hos fører under
kørsel
• Lånebil, hvis du vælger et kvalitetssikret Tryg Vejhjælp
Erhverv værksted.

Ekstra ydelser ved Udvidet Tryg Vejhjælp Erhverv:
• Førstehjælpspude med mulighed for tilmelding til
genopfyldning
• Skift af sommer- og vinterhjul
• Vejhjælp til campingvogn og trailere i Danmark
• Ekstra assistance til fx byggeplads eller virksomhed
• Taxaservice
• Vejhjælp i Europa
• Tilskud til erstatningsbil i Europa – i op til 3 dage
• Hotelovernatning.

Få råd og vejledning hos os

FAK 20137-3 (08.12)

Har du spørgsmål om Tryg Vejhjælp Erhverv, eller har du behov for information,
er du velkommen til at kontakte os på 70 11 20 20 eller på www.tryg.dk.
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