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Priser 01.01.2017 

 
Prisoversigten omfatter helårlige 2017-priser. Priserne 
reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik 
offentliggjorte indekstal, normalt 1. januar. Der tages 
forbehold for eventuelle ændringer i prislisten. 
 
De anførte priser er ekskl. stormflodsafgift, stempel-afgifter og 
miljøbidrag.  Stormflodsafgiften udgør 60 kr., miljøbidraget 
udgør 84 kr. 
 
Ved halvårlig betaling opkræves et tillæg på 5 %.  
Ved kvartårlig præmiebetaling udgør tillægget 8 %. 
 
Prisoversigten indeholder ikke en komplet oversigt over 
priserne for alle forsikringsdækninger. Har du et forsik-
ringsbehov fx indboforsikring med en forsikringssum på over  
630.000  kr., en forsikring af et hus med stråtag eller forsikring 
af en motorcykel, der ikke er nævnt i prislisten, kan du blot 
ringe til os, så finder vi en pris til dig. 
 
Har du spørgsmål til selve prisoversigten og de forsikringer, 
der er nævnt heri, er du naturligvis også velkommen til at 
kontakte os på tlf. 70 33 25 25 eller mail på gruppe@tryg.dk. 
 
 

Familieforsikring 

 
Familieforsikringen indeholder en grunddækning, der består 
af indboforsikring herunder dækning for bl.a. cykler til en 
værdi af 2 % af forsikringssummen, dog altid indtil 14.000 kr. 
og guld og sølv m.m. for indtil 15 % af forsikringssummen, el-
skade samt psykologisk krisehjælp. Under grunddækningen 
gælder også en ansvars- og retshjælpsforsikring.    
 
Som tilvalg til grunddækningen kan du tegne en række 
tilvalgsdækninger, som kan være nødvendige, for at 
familieforsikringen samlet dækker dine forsikrings-behov.  
 
Under afsnittet om tilvalgsdækninger kan du læse mere og se 
hvad tilvalgsdækningerne koster. 
 
Når du skal finde prisen på Familieforsikringen er der 2 
faktorer, som gør sig gældende. Den ene er hvilket 
tarifområde du bor i – hvilket du kan aflæse herunder – og 
den anden er, hvor stor en forsikringssum du har behov for. 
Her er det vigtigt, at du prøver at vurdere, hvor stor en værdi 
dit samlede indbo udgør. Du bør altid vælge den 
forsikringssum, som ligger lige over værdien af dit indbo, så 
har du nemlig taget højde for evt. nyanskaffelser. 
 
1. Hvilket tarifområde bor du i ? 
 
Tarifområde 1: (helårsboligens postnr.) 
1000 - 2000, 2100 - 2500, 2900 - 2950, 8000 - 8210  

 
Tarifområde 2:  
2600 - 2880, 2960 - 2990, 3500, 5000 - 5100, 5220 - 5240 

8220 - 8270  

 
Tarifområde 3: 
3000 - 3450, 3460, 3520, 3540 - 3670, 4200 - 4220, 4600, 
4900, 5200 - 5210, 5250 - 5270, 6000, 6700 - 6715, 7100  

7400 - 7430, 8310 - 8320, 8361, 8380, 8520 - 8541, 8700, 

8800, 8900 - 8960, 9000 - 9100, 9200 - 9230, 9400, 
9850, 9990 
 
Tarifområde 4:  
4000, 4030, 4100, 4180, 4300, 4400, 4500, 4700, 5400, 5500, 
5700, 5800, 6600, 6800, 7000, 7120, 7190 - 7200, 7500, 
7600, 7800, 7900, 8400, 8500, 8600, 8660, 9500, 9700, 9800 

9900  

 
 
 

Tarifområde 5: 
Postnumre, der ikke er nævnt under tarifområde  
1 - 4 og 6. 
 
Tarifområde 6: 
3700 - 3790, 5960 - 5985 
 
 
2. Hvor stor skal din forsikringssum være, og hvad 
    er prisen ? 
 

252.000      377.000      505.000      630.000      

1. 545             574             623             681             

2. 486             515             545             593             

3. 350             408             457             506             

4. 262             311             350             389             

5. 233             262             291             330             

6. 213             233             262             291             

Om-

råde
Forsikringssummer

Hårdt tag

 
 
For forsikringssummer over 630.000  kr. og for indbo under 
”blødt” tag (fx stråtag) gælder særlige priser.  
 
Ring el. skriv til os, så hjælper vi dig med en pris. 
 
 
Selvrisiko på Familieforsikringen: 
 
De priser, der er nævnt i skemaerne for familieforsikringen er 
priser med en selvrisiko på indbo-forsikringen på  1.260 kr.  
 
Du kan reducere forsikringspræmien ved at tegne forsikringen 
med en højere selvrisiko.  
 
Hvor meget kan du spare ? 
  
Det kan du aflæse i skemaet herunder. Jo højere selvrisiko jo 
større reduktion. Procentsatserne er cirkabeløb. For at få 
oplyst den præcise pris med højere selvrisiko bedes du 
kontakte os. 
 

Selvrisiko kr. 2.510    3.770    5.030    6.290    

Rabat 11% 22% 28% 34%  
 
Har du installeret tyverialarm ? 
 
Hvis du har installeret en tyverialarm – enten som lokalalarm 
el. alarm med overførsel til vagtcentral, kan du opnå rabat på 
dele af familieforsikringen. Ring el. skriv til os og hør nærmere 
om din besparelse, der afhænger af alarmtypen. 
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Tilvalgsdækninger: 
 
Som tilvalg til familieforsikringens grunddækning kan du tegne 
udvidet cykeldækning, udvidet dækning for guld og sølv m.m., 
udvidet forsikring for anden pludselig skade, udvidet forsikring 
for bygningsdele, glas- og sanitetsforsikring. 
 
Herunder kan du læse lidt om, hvornår du kan ha’ behov for at 
tegne tilvalgsdækningerne. 
 
Udvidet cykeldækning bør du tegne, hvis værdien af din cykel 
overstiger 2 % af forsikringssummen. Med udvidet 
cykeldækning ophæves begrænsningen. 
 
Udvidet dækning for guld og sølv m.m. giver dig mulighed for, 
at udvide grunddækningens begrænsning på 15 % af 
forsikringssummen til en dækning på indtil 20, 30, 40 el. 50 % 
af forsikringssummen. 
 
Fejlforsikring dækker funktionsfejl i elektriske apparater. Fx 
hvis et 3 år gammelt TV får sort skærm.                       
Der er en fast selvrisiko på 500,- kr.  
 
Uheldsforsikring dækker pludselige skader på alm. og særligt 
indbo samt hårde hvidevarer,  
Fx hvis støvsugeren rammer fladskærm, som vælter og går i 
stykker.                     
Der er en fast selvrisiko på 1000,- kr.  
 
Udvidet forsikring for bygningsdele dækker skade på 
bygningsdele og installationer, som du som lejer, andelshaver 
el. ejerlejlighedshaver har vedligeholdel-sespligten for.  
 
Bor du fx til leje og har du renoveret badeværelse el. køkken 
og i den forbindelse ført vand- el. varmerør ind i væggene el. 
gulvene, kan du have behov for udvidelsen, hvis ikke 
ejendommens forsikring dækker. 
 
Glasforsikringen dækker skade på fastmonterede vinduer, 
glaskeramiske kogeplader, indmurede spejle og lignende. 
 
Derudover dækker glasforsikringen glas i fx drivhus el. 
glasparti på altan, hvis du som lejer, andelshaver el. 
ejerlejlighedshaver, har vedligeholdelsespligten for det.  
 
Sanitetsforsikringen dækker skade på fastmonterede 
håndvaske, badekar, toiletter og lignende.  
 
Fælles for glas- og sanitetsforsikringen er, at de kun tilbydes 
hvis du bor i lejlighed. Bor du i hus, er glas og sanitet som 
oftest omfattet af husforsikringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad koster tilvalgsdækningerne ? 
 
I skemaet herunder kan du se hvad tilvalgsdækningerne 
koster: 
 

Omr. Pris
1 292       
2 241       
3 194       
4 146       
5 99         
6 51         

1-6 109       

1-6 500       

1-6 73         
1-6 73         

122       1-6

Fejlforsikring

Tilvalgsdækning

1-6 *

Udvidet cykeldækning

Udvidet dækning for bygningsdele

Glasforsikring
Sanitetsforsikring
Udvidet dækning for guld og sølv 

m.m 

Uheldsforsikring

 
* For udvidet dækning for guld og sølv m.m. beregnes prisen 
som et procenttillæg af prisen for indboforsik-ringen. Tillægget 
svarer til den samlede dækning for guld og sølv m.m. Fx ved 
dækning indtil 20 % af forsikrings-summen udgør tillægget 20 
% osv.    

 
 
 

Rejseforsikring 

 
I Tryg Gruppeforsikring kan vi tilbyde dig en Årsrejse-forsikring, 
der omfatter rejser indenfor Europaområdet el. i hele verden. 
Som en udvidelse til årsrejse-forsikringen kan du tegne en 
afbestillingsforsikring og/eller udvidet rejsegaranti.  
 
Vil du vide mere om betingelserne for årsrejsefo-sikringen og 
de særlige udvidelsesmuligheder, kan du rekvirere vores 
specielle faktaskrivelse. 
 
Hvad koster Årsrejseforsikringen ? 
 
Prisen fastsættes individuelt og afhænger af mange 
parametre. Grundet de mange parametre der spiller ind på 
beregningen af prisen, er det ikke muligt at danne et overblik 
over priserne i denne prisliste. For at få oplyst prisen på 
forsikringen for lige præcis dig, bedes du kontakte os på tlf. 70 
33 25 25. 
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Ulykkesforsikring 

 
 
Ulykkesforsikringen tegnes som standard med dækning ved 
dødsfald og invaliditet inkl. dobbelterstatning ved invaliditet på 
30 % el. derover, dækning for behandlings-udgifter samt 
tandskadedækning. 
For alle dækningerne gælder, at det skal være i forbindelse 
med et ulykkestilfælde. 
 
Udover standarddækningerne kan forsikringen udvides med 
en række tilvalgsforsikringer. Disse tilvalgsdækninger er 
nærmere beskrevet under afsnittet ”tilvalgsdækninger”. 
 
Prisen på ulykkesforsikringen afhænger af, om du vælger at 
forsikringen skal dække skader ved invaliditet på 5 %, eller 
om den først skal dække ved 8 %. Du skal være opmærksom 
på, at en lang række sportsskader, færdselsskader og 
snubleskader resulterer i en invaliditet på 5 %. Disse skader 
vil ikke være dækket hvis du vælger 8 %. 
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. 
 
Heltidsulykkesforsikring 
 
Heltidsulykkesforsikringen dækker, som navnet antyder, hele 
døgnet og derfor er prisen afhængig af din beskæftigelse. 
 
Hvis du ønsker et tilbud på en heltidsulykkesforsikring, kan du 
blot ringe eller sende en mail til os, så får du en pris.  
 
Som studerende skal du tegne heltidsulykkesforsikring, da du 
skal være lønmodtager med min. 25 timers fast arbejde pr. 
uge for at kunne tegne fritidsulykkes-forsikring. 
 
 
Tilvalgsdækninger: 
 
Som tillæg til standard dækningen kan du tegne nogle særlige 
dækninger. Det kan fx være en dækning, som fører af 
motorcykel/45-knallert, dækning ved farlig sport, en speciel 
øje/øredækning, eller hvis du i dit arbejde er særligt sårbar, 
hvis du får beskadiget fx dine fingre. Denne dækning hedder 
amputationsdækning og tilbydes kun som tillæg til 
heltidsulykkesforsikringen. 
 
Vil du vide mere om vores tilvalgsdækninger, er du 
velkommen til at kontakte os.  
 
Hvad koster ulykkesforsikringen? 
 
Prisen fastsættes individuelt og afhænger af mange 
parametre. Grundet de mange parametre der spiller ind på 
beregningen af prisen, er det ikke muligt at danne et overblik 
over priserne i denne prisliste. For at få oplyst prisen på 
forsikringen for lige præcis dig, bedes du kontakte os på tlf. 70 
33 25 25. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


