Fakta om
Fleksibel forsikringsaftale til
Håndværksrådets medlemmer

Spar penge på dine forsikringer og få bedre
rådgivning
Håndværksrådet og Tryg har indgået en fleksibel og favorabel forsikringsaftale, der sikrer dig bedre dækninger, konkurrencedygtige priser og personlig rådgivning. Aftalen er
relevant for alle virksomheder, der er tilknyttet Håndværksrådet.
Vi har valgt Tryg som samarbejdspartner, fordi det er Danmarks største og mest erfarne forsikringsselskab, og fordi
vi har sympati for deres måde at tænke forsikring på. Trygs
brancheuddannede specialister kender vores medlemmers
særlige risici og behov. Det sikrer dig kompetent rådgivning
og målrettet handling før, under og efter en skade.
Det er naturligvis helt frivilligt, om du vil gøre brug af aftalen.
Vi vurderer dog, at de fleste af vores medlemmer vil få
mange fordele ved at samle erhvervsforsikringer og private
forsikringer hos Tryg.
Spar penge på dine erhvervsforsikringer
Der er penge at spare på alle de lovpligtige arbejdsskadeforsikringer og erhvervsforsikringer, som aftalen omfatter:
Erhvervsforsikring

Medlemsrabat

Erhvervsbygning

35 %

Erhvervsløsøre - retshjælp

25 %

Arbejdsskade og indehaverarbejdsskade

25 %

Motorkøretøj (Person- og varevogne, excl. lastvogne)

25 %

Arbejdsmaskine, kasko op til

40 %

Arbejdsmaskine, ansvar

60 %

Kollektiv ulykke

10 %

Kollektiv sundhed

5%

Erhvervsrejse

10
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Spar penge på dine private forsikringer
hvor du max. kan opnå samlet besparelse
Forsikring

Samlerabat

HVR ekstrarabat

Familiens Basis II

10 %

10 %

Villa

10 %

10 %

Fritidshus

10 %

10 %

Hund

10 %

10 %

Ulykke

15 %

10 %

Bil

15 %

10 %

Lystfartøj

15 %

10 %

Rejse

10 %

10 %

Tryghed og handlekraft
Tryg forsikrer mere end 2 mio. mennesker og virksomheder
i Norden, og det er vores erfaring, at der altid er handling
bag løftet om tryghed. Tryg har sin egen alarmcentral,
derfor kan du kontakte dem døgnet rundt verden rundt på
telefon 70 11 20 20. Skadebehandlerne træder til, så snart
du får en erstatningsberettiget skade, og giver dig en hurtig
og effektiv skadebehandling uanset, hvornår skaden sker.
Ring og hør mere om, hvad du får ud af aftalen
Hvis du vil vide mere om aftalen, kan du kontakte Lisette
Møller Andersen i Håndværksrådet på telefon 33 93 20 00.
Du kan også sende en mail til medlemsfordele@mail.dk.
Hvis du har spørgsmål til de enkelte forsikringer, kan du
kontakte Finn Lind Hansen hos Tryg på telefon 20 58 60 86
eller skrive til finn.lind.hansen@tryg.dk.

