Tryg Drive er en bilforsikring til dig som kører godt. Jo bedre du kører,
jo mere optjener du i bonus. Med Tryg Drive, kan du følge med i din
køreadfærd og få gode råd til at forbedre dine kørevaner, så du kører
mere sikkert og økonomisk.
Hvad er Tryg Drive?

Grunddækning

Et nyt og innovativt bilkoncept, hvor du, via en telematikløsning,
kan forbedre din køreadfærd. Telematikløsningen fungerer ved, at
du selv indsætter en 'Tryg Drive dongle' i din bil, som henter data
fra bilens computer. Via vores gratis app 'Tryg Drive' får du et overblik over din kørsel og mulighed for at optjene bonus.

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

Når du køber forsikringen, sender vi en dongle og en quick-start
guide.
Hver køretur får points - lave points giver bonus
Din kørsel får points på en skala fra 1-15, hvor 1 er god kørsel og
15 er farlig kørsel. Scorer du mellem 1-10, indsætter vi bonus på
din saldo. Scorer du 11, svarer det til neutral kørsel, og din saldo vil
være uændret. Scorer du mellem 12-15, betyder det, at kørslen har
været risikofyldt, og for de køreture trækker vi fra på din bonussaldo.
Hvor mange points en køretur skal have, baserer sig på flere forskellige målepunkter. Beregningen er lavet ved at måle på hastighed, motoromdrejninger, speederens position, og andre motortekniske forhold. Hvert menneske har en unik kørestil, og hver tur
har unikke karakteristika - selv når det er samme rute. Pointscoren
er beregnet ud fra, hvor dygtig du er til at forudse og agere sikkert i
trafikken.
Gode råd til at komme godt i gang med din bonusopsparing
• Stress ikke, når du kører – heller ikke når du har travlt
• Hold god afstand til bilen foran – også i lav hastighed
• Vær 100 % opmærksom på kørslen – brug aldrig mobilen,
når du kører
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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 Tryg Vejhjælp Europa. Kører du i udlandet og kommer
ud for et uheld eller har mekanisk svigt, kan du få hjælp.
Læs mere og få udskrevet betingelserne på
www.tryg.dk/tryg-vejhjaelp-europa.

Delkasko
Du kan vælge en delkasko, hvis du ikke har behov for kaskoforsikring, men ønsker at være dækket hvis din bil bliver totalskadet,
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.

Tilvalgsdækninger
Friskade og Glas
Vælger du Friskade og Glas, skal du ikke betale din valgte selvrisiko,
hvis skaden skyldes brand, tyveri, seriehærværk , skader efter mår,
mus og rotter i bilens motorrum, eller interiør og påkørsel af store
dyr som fx råvildt, hund eller ræv.

værksted i Danmark du ønsker. Vi sørger også for, at du og dine
passagerer bliver hjulpet videre til det nærmeste offentlige transportmiddel. Bliver du akut syg under kørslen, sørger vi for, at du
kommer til et behandlingssted. Og vi transporterer din bil med til
behandlingsstedet eller til din adresse.
Udvidet Tryg Vejhjælp
Du kan med Udvidet Vejhjælp få hjælp på stedet, hvis bilen ikke
kan fortsætte af egen kraft.
Hvis vi ikke kan hjælpe dig videre i din egen bil, sørger vi for, at den
bliver bugseret til det værksted i Danmark du ønsker. Med udvidet
Vejhjælp er du dækket for videretransport for dig og dine
passagerer.
Bliver du akut syg under kørslen, sørger vi for, at du kommer til et
behandlingssted. Og vi transporterer din bil med til behandlingsstedet eller til din adresse.

Du er også dækket for glasskader. Hvis glasskaden kan repareres
skal du ikke betale selvrisiko. Skal din forrude udskiftes, koster det
1.500 kr. i selvrisiko.

Udvidet Tryg Vejhjælp omfatter hotelovernatning ved driftstop eller
uheld, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft. Der ydes også
assistance i Europa, med undtagelse af Færøerne og Grønland,
dog bugseres bilen kun til nærmeste værksted og der dækkes ikke
fritrækning ved fastkørsel.

Parkeringsskade
Vælger du Parkeringskade, skal du ikke betale din valgte selvrisiko,
når din bil holder lovligt parkeret og påkøres af en ukendt skadevolder, der ikke efterlader sine kontaktoplysninger.

Du kan få skiftet mellem dine vinter-/sommerhjul, på værksteder
der er tilknyttet Tryg Vejhælp. Du betaler selv for evt. reservedele
og afbalancering, herunder nulstilling af dæktryk og kontrol eller
kodning af tryksensorer.

Parkeringsskade dækker skader op til 15.000 kr.

Du skal bestille tid til hjulskifte og Tryghedstjek på www.tryg.dk.

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 20.000 kr. (2018).

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.

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.
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 fortsætte ved egen kraft. Hvis vi ikke kan hjælpe
dig videre i din egen bil, sørger vi for, at den bliver bugseret til det
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Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp kan vælges til biler med en
totalvægt på maks. 3.500 kg.
Tryg Leasing
Med Tryg Leasing får du dækket de småskader under 5.000 kr.,
som leasingselskabet kræver erstattet ved aflevering. Du får
dækket skader for op til 25.000 kr. i alt, og uanset, hvor mange
småskader du anmelder, betaler du kun én selvrisiko på 5.000 kr.
Hvis din leasede bil bliver totalskadet eller stjålet, får du normalt
ikke din førstegangsydelse retur fra leasingselskabet. Tryg Leasing
dækker den mistede ydelse helt eller delvist i op til fire år.

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.

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.

Sådan kommer du i gang
1. Download Tryg Drive app’en
2. Opret konto
3. Skriv din verifikationskode
4. På www.carmd.com kan du slå op, hvor OBDII-porten sidder
på forskellige bilmodeller
5. Kontrollér at bluetooth er tændt på din telefon
6. Du er klar til at køre

Forsikringsaftalens varighed og opsigelse
Forsikringen gælder et år ad gangen og bliver automatisk fornyet,
medmindre du eller vi har opsagt den forinden.

Behøver du hjælp med installationen, eller har du spørgsmål til
Tryg Drive app’en, er du meget velkommen til at
ringe på 44 20 50 05.

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.
Tryg Drive Dongle
Når du køber forsikringen modtager du en Tryg Drive Dongle. Tryg
Drive donglen koster 199 kr. og det vil blive opkrævet sammen
med forsikringen når den betales første gang. Beløbet skal kun
betales en gang.
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Kontakt os
Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 20 med
spørgsmål, eller ønsker om tilbud på forsikringer – vi sidder klar
ved telefonerne
mandag - torsdag mellem kl. 8 og 22
fredag mellem kl. 8 og 18
lørdag mellem kl. 10 og 16
På www.tryg.dk kan du tjekke dit forsikringsbehov, bestille
tilbud, anmelde skader, downloade de nyeste vilkår og få skadeforebyggende råd.
Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om Tryg Drive bilforsikring.
Du kan hente flere oplysninger og betingelser på www.tryg.dk/trygdrive.

