Forsikring

Forsikringer
er kedelige
– lige indtil du får brug for dem

Hvem gider tænke
på forsikringer?
Vi ved godt, at forsikringer ikke er det, du bruger mest tid på – og sådan skal
det også helst være. Men hvis du først tænker på forsikringer, når du får brug
for dem, er der stor chance for, at det er for sent.
Brug de næste 5 minutter på at få dig en god og billig forsikring, som passer
til dine behov og økonomi. Så kan du leve livet fuldt ud uden at spekulere på,
om du er ordentligt forsikret.

Forsikringer med særlige
fordele til dig, der studerer
Basis
En basis indboforsikring, som omfatter brand, vand, ansvar, indbrud, tyveri,
retshjælp og psykologisk krisehjælp, så du er dækket i de vigtigste situationer.
Desuden får du en basis ulykkesforsikring, der kan give erstatning, hvis
du kommer til skade, fx i forbindelse med sport (også farlig sport), ved
motorcykelkørsel eller med tænderne. Du får også dækket behandlingsudgifter
efter en ulykke.
Udvidet
Med Udvidet-pakken får du alle fordelene i Basis-pakken. Desuden får du
dækningen Udvidet varigt mén med dobbelterstatning, hvis du kommer
alvorligt til skade, samt Strakserstatning ved knoglebrud. Og hvis du bliver syg
på en rejse i EU/EØS, kan vi hjælpe dig med lægebehandling, hospitalsophold
og eventuel hjemtransport.
Super
Her får du, ud over Udvidet-pakken, også dækningerne Elektronikskade og
Pludselig skade på indboforsikringen samt en rejseforsikring, der dækker dig
i hele verden, og som også omfatter Skidækning og Afbestillingsforsikring.
Mix & match
Du kan altid justere dine dækninger, så de matcher dine behov. Du kan
fx udvide indboforsikringen på Basis og Udvidet med dækningerne
Elektronikskade og Pludselig skade – eller udvide din ulykkesforsikring
med dækningerne Sygdom, Tandbehandling og Sundhedsforsikring.
Som studerende kan du også købe andre forsikringer på fordelagtige vilkår,
fx MC, og hos os er du elitebilist, fra du er 25 år.

Vælg den pakke, der
passer til dit behov
Du bestemmer selv, hvordan du vil forsikres. Skal du have en basisforsikring,
der dækker det vigtigste, eller vil du være dækket bedre ved ulykke og på
rejser? Vælg den pakke, der passer dig bedst. Kontakt os, hvis du ønsker anden
sammensætning af dækninger, så finder vi sammen ud af det.

Basis
Brand, vand og genhusning
Ansvar
	Indbrud og tyveri
(herunder cykeltyveri)
	Retshjælp og psykologisk
krisehjælp
	Hjælp ved identitetstyveri
	Behandlingsudgifter efter ulykke
	Varigt mén efter ulykke
(sum 500.000 kr.)
	Tandskade-erstatning
	Farlig sport

Udvidet
	
Alle dækninger fra Basis
	Udvidet varigt mén
(sum 1 mio. kr.)
	Strakserstatning ved knoglebrud
	Behandlingsudgifter
(skade/sygdom i EU/EØS)
	
Hjemtransport + alarmcentral
(rejser i EU/EØS)

Super
Alle dækninger fra Udvidet
	Elektronikskade
	Pludselig skade
	Behandlingsudgifter
(skade/sygdom i hele verden)
	Hjemtransport + alarmcentral
(rejser i hele verden)
	Skidækning
	Afbestillingsforsikring

Fra

Fra

Fra

95 kr.

145 kr.

195 kr.

om måneden

om måneden

om måneden

Beregningsgrundlag: 25 årig, mindre lejlighed, 5700 Svendborg, med ubegrænset indbosum og selvrisiko på 0 kr.,
dog 1.112 kr. (2019) i selvrisiko på Elektronikskade og Pludselig skade. Priserne kan variere som følge af det konkrete
forsikringsbehov. Priserne er inkl. afgifter og gebyrer. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

“

Husk, at vi har 0 kr. i selvrisiko
på Indbodækningen, fx ved
cykeltyveri

Plus Fordele
Med indboforsikringen i TJM Forsikring får du også gode Plus Fordele, fx
Tryg ID – hjælp ved identitetstyveri, Tryg Lægehotline, Tryg i livet-hotline
og adgang til en billig Tryg Back-up. Desuden kan du tilmelde dig Tryg Overskud
og spare op, når du handler i en række forretninger, der er tilmeldt ordningen.
Fordel betalingen over året
Du kan enten betale forsikringen én gang om året eller splitte betalingen op,
så du betaler enten hvert halve år eller hvert kvartal via Betalingsservice.
Der opkræves ikke ekstra gebyr, selvom du fordeler din betaling over året.
Din egen forsikringstillidsmand
Hos os får du din egen forsikringstillidsmand, som hjælper dig med at få den
helt rigtige forsikringspakke. Forsikringstillidsmanden hjælper dig også med
det praktiske, hvis du vælger at blive forsikret hos os.
Du kan altid ringe til din forsikringstillidsmand, hvis du har spørgsmål til os eller
til dine forsikringer.
Kontakt os
På tjm-forsikring.dk/stud eller

70 33 28 28

Scan koden for at læse mere

Danmarks
mest tilfredse
forsikringskun
der

Hvem er vi?
TJM Forsikring samarbejder med Danmarks største forsikringsselskab Tryg.
Vi tilbyder forsikringer med attraktive dækninger til en god pris til en lukket
kundekreds. Som kunde hos os støtter du også TrygFondens arbejde inden
for sikkerhed, sundhed og trivsel – uden det koster dig ekstra.
Kan du blive kunde?
For at blive kunde hos os, skal du bare være medlem af en af de faglige
organisationer, vi samarbejder med.
Se på tjm-forsikring.dk/stud, hvilke faglige organisationer, vi indtil videre kan
tilbyde attraktive priser til studerende.

TJM 50910 (08.19)

Så nemt er det
Upload dine nuværende forsikringer på tjm-forsikring.dk/stud, så vender vi
tilbage med et tilbud til dig. Eller send en mail til tjm@tryg.dk med dine kontakt
oplysninger, så kontakter vi dig helt uforpligtende. Du er også altid velkommen
til at ringe til os på 70 33 28 28.
Vi glæder os til at høre fra dig!

TJM Forsikring
Ramsingsvej 28A
2500 Valby
Sammenhold
betaler sig

Tlf. 7033 2828
tjm@tryg.dk

