Saml dine forsikringer med Tryghedspakken Flex og få mulighed for
særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer.
Rabat i Tryghedspakken Flex
Indboforsikringen Mere Tryg Indbo er den primære forsikring
i Tryghedspakken Flex. For at få rabat skal du købe Mere Tryg
Indbo og mindst to af følgende rabatgivende forsikringer:
•
•
•
•
•

Husforsikring
Fritidshusforsikring
Bilforsikring
Årsrejseforsikring
Ulykkesforsikring
Mere Tryg Indbo
+ 2 rabatgivende forsikringer
Mere Tryg Indbo
+ 3 eller flere rabatgivende forsikringer

= 10 % rabat
= 15 % rabat

Rabat på dine øvrige forsikringer

Rabatten følger ændringer i din
Tryghedspakke Flex
Har du købt Tryghedspakken Flex, der giver dig 10 % rabat og
køber du senere fx en Fritidshusforsikring, betyder det at du
kan blive berettiget til en højere rabat. Den nye rabat gælder
for alle dine forsikringer fra den dato, din nye forsikring
træder i kraft.
Hvis en forsikring udgår af din Tryghedspakke Flex og det
bevirker, at du skal have en lavere rabat på dine tilbageværende forsikringer, gælder dette fra næste hovedforfald
eller ved førstkommende ændring.
Hvis du på et tidspunkt ikke længere opfylder kravene
til Tryghedspakken Flex, mister du automatisk retten til
at få rabat. Konkret betyder det, at rabat fjernes fra dine
tilbageværende forsikringer fra næste hovedforfald eller ved
førstkommende ændring.

Køber du flere forsikringer – fx Motorcykel, Hund eller
Båd – får du samme rabat på dem, som du får i den valgte
Tryghedspakke Flex. Dette gælder dog ikke for Ejerskifte-,
Børne- og Hesteforsikring.

Generel ændring af rabatter

Hvornår gælder rabatten fra

Hvis du vil vide mere

Rabatten gælder for dine forsikringer fra den dato,
forsikringerne træder i kraft. Rabatten gælder også for de
tillægsdækninger, du eventuelt senere vælger at udvide dine
forsikringer med.
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Vi kan ændre eller fjerne rabatterne i Tryghedspakken Flex
med 30 dages varsel før hovedforfald.

Læs mere om Tryghedspakken Flex og Tryg Plus fordelene på
www.tryg.dk. Her kan du også beregne pris, bestille tilbud og
anmelde skader.
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