Med en tryg bilforsikring kan du sammensætte en forsikring
så den passer præcis til dit behov og din bil. En bil er et kært eje,
og derfor er det vigtigt at din forsikring gør dig tryg på vejen.
Grunddækning

Stilstand

En lovpligtig ansvarsforsikring skal du have ifølge Færdselsloven. Den dækker skader på andre personer eller deres ting.

Hvis din bil ikke skal køre i en længere periode, kan du vælge
stilstandsforsikring. Stilstandsforsikring dækker bl.a. ved
brand, vandskade og tyveri. Vi dækker ikke skader i forbindelse med, at bilen har været ude at køre, medmindre bilen
er blevet stjålet.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dækker skader på din bil, fx skader ved
påkørsel, hærværk eller brand. Kaskoforsikringen er frivillig, men hvis du har lån i bilen, vil panthaver som regel forlange, at du har købt en kaskoforsikring. Der gælder særlige
erstatningsregler for udstyr og tilbehør, se afsnit om ”Ekstraudstyr”.

Uheld i udlandet
Kaskoforsikringen omfatter en redningsforsikring i udlandet
– også kaldet det røde kort. Kører du i udlandet og kommer
ud for et uheld, kan du få hjælp. Læs mere og få udskrevet
det røde kort på www.tryg.dk.

Delkasko
Du kan vælge en delkasko, hvis du ikke har behov for kaskoforsikring, men ønsker at være dækket hvis din bil bliver
totalskadet, bliver stjålet, eller fundet med skader efter
tyveri.
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Ekstraudstyr
Har du valgt kasko eller delkasko omfatter forsikringen automatisk ekstraudstyr for op til 30.000 kr. Med ekstraudstyr
forstås udstyr som er udover standard for modellen og som
alene kan anvendes i forbindelse med den forsikrede bil.
Har du behov for en højere sum for dit ekstraudstyr kan
dette tilkøbes.
Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på at fastsætte
den korrekte sum for netop dit ekstraudstyr, da du ellers i
tilfælde af en skade kan risikere ikke at få dækket dit tab.
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Tilvalgsdækninger
Friskade og Glas
Vælger du Friskade og Glas, skal du ikke betale din valgte
selvrisiko, hvis skaden skyldes brand, tyveri, seriehærværk,
nedstyrtende genstande eller glasskader, hvis glasskaden
kan repareres. Skal glasset udskiftes, koster det 2.000 kr. i
selvrisiko.
Parkeringsskade
Vælger du Parkeringsskade, skal du ikke betale din valgte
selvrisiko, når din bil holder lovligt parkeret, og en ukendt
skadevolder ikke efterlader sine kontaktoplysninger. Parkeringsskade dækker skader op til 15.000 kr. uden at forsikringen bliver belastet.
Værdiforringelse
Hvis din bil får en større skade, kan det betyde, at den taber
i værdi, når du sælger den. Denne værdiforringelse kan du
få dækket, hvis du vælger Værdifforingelse som tillæg til din
kaskoforsikring. Det betyder, at vi lægger 10 % kontant oven
i reparationsudgiften, hvis bilen bliver skadet for mere end
13.118 kr. (2016).
Førerforsikring
Forsikringen dækker føreren af din bil, der kommer til skade
og ikke kan få erstatning fra anden side. Føreren er ikke
dækket under bilens ansvarsforsikring. Vi dækker varigt
mén, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. Med en
førerforsikring er familien også sikret, fordi den dækker det
økonomiske tab af forsørger og giver ret til begravelseshjælp.
Ung bag rattet
Med Ung bag rattet skal du ikke betale den ekstra selvrisiko
(ung-fører-selvrisiko) som opkræves, hvis børn i familien
fører bilen og der sker en kørselsskade. Dine børn kan
optjene ”Erfaring” i Tryg, som kan bruges, når deres første bil
skal forsikres i Tryg.
Lånebil Ekstra
Med Lånebil Ekstra får du en bil til rådighed i op til 35 dage,
hvis du må undvære din egen bil som følge af: tyveri eller
røveri, totalskade af bilen eller en kaskoskade på bilen før
bestilt bilferie. Lånebil Ekstra dækker også den selvrisikodækning for lånebil, som nogen biludlejere opkræver.
Tryg Vejhjælp
Tryg Vejhjælp yder assistance ved driftstop eller uheld i
Danmark, hvor bilen ikke kan forsætte ved egen kraft. Du
kan få hjælp på stedet, eller få bilen bugseret. Føreren samt
eventuelle passagerer transporteres til nærmeste offentlige
transportmiddel, hvis det ønskes. Du kan også få hjælp ved
sygdom eller tilskadekomst under kørsel hos føreren. Til
Tryg Vejhjælp er knyttet en fordelagtig lånebil.
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Udvidet Tryg Vejhjælp
Du kan med Udvidet Tryg Vejhjælp få hjælp på stedet, eller få
bilen bugseret. Kan bilen ikke forsætte ved egen kraft, er du
er dækket for videretransport for fører og passagerer. Du kan
også få hjælp ved sygdom eller tilskadekomst under kørsel
hos føreren.
Udvidet Tryg Vejhjælp omfatter hotelovernatning ved driftstop eller uheld, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft.
Der ydes assistance i Europa (rødt-kort området), dog kun
transport af bilen til nærmeste værksted og ikke fritrækning
ved fastkørsel.
Du kan få skiftet mellem dine vinter-/sommerhjul, på værksteder der er tilknyttet Tryg Vejhjælp. Du betaler selv for evt.
reservedele og afbalancering.
Du kan samtidig med hjulskifte vælge et årligt Tryghedstjek
af bilen på et TrygVejhjælp værksted, fx en visuel kontrol af
bremser, dæk og slidbaner, støddæmpere, styretøj, forrude
og øvrigt glas samt viskerblade.
Du skal bestille tid til hjulskifte og Tryghedstjek på enten
www.tryg.dk eller ved at ringe til os på 70 11 20 20.
Til udvidet Tryg Vejhjælp er knyttet et tilskud til erstatningsbil. Har du en trailer, campingvogn eller lignende køretøj på
krogen af din bil, kan du få assistance i Danmark ved driftsstop eller uheld på den eller din bil.
Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp kan vælges til biler
med en totalvægt på maks. 3.500 kg.

Selvrisiko
Du kan selv vælge din selvrisiko på forsikringen. Prisen på
din forsikring bliver billigere, hvis du vælger en selvrisiko. Det
betyder, at du selv betaler en del af skaden – resten betaler vi.
Frikøb ekstra selvrisiko
Hvis du køber dækningen Frikøb ekstra selvrisiko, skal du
ikke betale den ekstra selvrisiko, du ellers ville være pålagt –
hvis du har 3 skader inden for 3 år.

Praktiske oplysninger
Dobbeltdækning
Når du køber en bilforsikring, skal du være opmærksom på,
at visse skader også kan være dækket af en anden forsikring
eller af et evt. serviceabonnement. Fx kan kaskoforsikringens dækning af transport til værksted efter et uheld også
være dækket af et serviceabonnement. Som hovedregel kan
du kun modtage erstatning fra én forsikring.

Forsikringsaftalens varighed og opsigelse
Forsikringen gælder et år ad gangen og bliver automatisk fornyet, medmindre du eller vi har opsagt den forinden.
Opsigelse skal ske senest en måned før forsikringsperioden
udløber. Du kan dog, mod et gebyr, opsige forsikringen med
30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.
Efter enhver skade er både du og vi berettiget til at ophæve
forsikringen med 14 dages varsel. Det gælder indtil 14 dage
efter erstatningens betaling, eller efter skaden er blevet
afvist.
Ved skade
Har du været udsat for skade, skal du hurtigst muligt kontakte os på 70 11 20 20. Du kan også anmelde skaden på
tryg.dk.
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Du er altid velkommen til at kontakte os
Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er
derfor altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 20
mandag – fredag mellem kl. 8 og 18.
På tryg.dk kan du tjekke dit forsikringsbehov, bestille tilbud,
anmelde skader, downloade de nyeste vilkår og få skadeforebyggende råd.

Tryg Plus – fordele der skaber tryghed
Tryg Plus er et fordelsprogram for dig, der samler flere af dine
forsikringer hos os. Med Tryg Plus får du op til 15 % rabat på en
række forsikringer. Samtidig får du adgang til fordele, der skaber
tryghed i hverdagen.
Læs mere på www.tryg.dk/trygplus

