Fordelsaftalen mellem Dækbranchen Danmark, ITD og Tryg giver dig
mulighed for at få en af markedets bedste forsikringsløsninger med
solid dækning, særlige fordele og attraktive priser.
Vi er der – så du kan trygt overlade din
virksomheds risiko til os
Din virksomhed kan hurtigt få økonomiske udfordringer,
hvis der sker en skade, som påvirker drift, effektivitet og
omsætning.
Vores erfarne erhvervsrådgivere ved, hvad der skal til for at
levere den tryghed, som du og dine medarbejdere har brug
for. Du får den bedste rådgivning og effektiv skadebehandling. Og for at sikre at din virksomhed altid er rigtigt forsikret,
får du en årlig gennemgang af et fast kundeteam, som har
kendskab til din branche.

Attraktive erhvervs- og privatforsikringer
Aftalen giver medlemmerne attraktive priser på udvalgte
erhvervs- og privatforsikringer. Udover fordelagtige priser
får du også særlige fordele på erhvervsforsikringen og forhandler- og værkstedsforsikringen.
Lovpligtige erhvervsforsikringer:
• Motorforsikringer, til CVR indregistrerede person- og
varebiler, lånebiler mm.
• Arbejdsskadeforsikring
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Øvrige erhvervsforsikringer:
• Erhvervsforsikring (obligatorisk, for at opnå partnerfordele)
• Forhandler- og værkstedsforsikring
• Erhvervsbygningsforsikring
• Sundhedsforsikring
• Indehaverarbejdsskadeforsikring
Særlige fordele, som du får med på erhvervsforsikringen
• Automatisk Netbankforsikring på 5 mio. kr. (jvf. betingelser) ved hackerangreb på din virksomheds netbank,
hvis du har tegnet tyveridækning. Som erhvervsdrivende
bærer du nemlig selv tabet, med mindre du er forsikret
• Anciennitet på bilprodukter ved generationsskifte
• Opbevaring af dine kunders dæk og fælge, både i
bygningen og i sikret container på forsikringsstedet
Særlige fordele, som du får med på Forhandler- og
Værkstedsforsikringen
• En forsikring tilegnet medlemmer som kun foretager
dækskifte o. lign
• En forsikring tilegnet medlemmer som både foretager
dækskifte, service og reparation
• Vejhjælp. Tilvalg til begge forsikringstyper. Mod et mindre
tillæg kan forsikringen etableres med udvidet dækning
for kundebiler der transporteres og bugseres overalt i
Danmark.
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Få hurtigt overblik på tryg.dk/min-virksomhed
Som kunde hos os, kan du nemt og hurtigt få overblik over
din forsikringsløsning via din digitale forsikringsmappe på
tryg.dk. Du logger blot på ’Min virksomhed’ med din virksomheds NemID, så kan du fx:
• Se policer, forsikringsbetingelser, oversigt over skader,
betalingsoplysninger mm.
• Tilmelde dig Tryg i e-Boks
• Give tilladelse til, at vi kontakter dig på e-mail om dine
forsikringsmæssige forhold

Aftale med ekstra tryghed og rabat til dig
som privatperson
Som medlem af Dækbranchen Danmark kan du få både
kontante og trygge fordele som privatperson.
Som Tryg Plus-kunde får du rabat på en række forsikringer og
adgang til fordele, der giver dig mere tryghed i hverdagen.
Du får blandt andet adgang til:
• Tryg ID – rådgivning og hjælp, hvis nogen misbruger din
identitet, så du fx får regninger for ting du ikke har købt.
Eller hvis din identitet bliver misbrugt på sociale medier.
• Tryg i Livet – ring frit og fortroligt til vores sundheds- og
krisehotline,
Tryg Plus rabat
Har du din indboforsikring og mindst en anden fordelsgivende
forsikring, får du rabat på følgende produkter:
• indbo, villa, årsrejse, fritidshus, motorcykel, hun, kat, bil
ulykke og båd
Læs mere om Tryg Plus på tryg.dk/trygplus.
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Undgå skader
Det er godt at have en god forsikring, når uheldet er ude. Men
endnu bedre, hvis skaden ikke sker. Som kunde hos os får
du ikke kun gode råd om, hvordan du minimerer risikoen for
skader, men også en række gode tilbud fx på vindueslåse og
skimmelsvamp-alarm. Og så tilbyder vi dig et gratis kloak- og
afløbstjek, hvis du har kælder.

Ring til Tryg Alarm, hvis du har brug for
øjeblikkelig hjælp
Som kunde hos os er du altid i trygge hænder. Du får hurtig
og effektiv hjælp, når uheldet er ude, og skaden er sket. Er
skaden akut, får du hjælp døgnet rundt. Du ringer til Tryg
Alarm, som er klar til at hjælpe dig, så skaden begrænses
mest muligt. Fx hvis du har haft indbrud eller har fået vand i
kælderen og skal have det væk i en fart. Du kan også ringe,
hvis du har et uheld med bilen eller er blevet syg i udlandet og
har brug for hjælp.
Ring til
• Tryg Alarm i Danmark på 70 11 20 20
• Tryg Alarm på rejsen på 44 68 82 00
• Tryg Vejhjælp på 70 11 20 00

Vil du vide mere
Ring til os på 44 20 20 67, bestil et tilbud allerede i dag på
tryg.dk eller læs mere om hvad vi kan gøre for dig her.

