Personbil
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle og den nye bilforsikring.
Skemaet indeholder ikke alle oplysninger, og erstatter derfor ikke dine nye forsikringsbetingelser.
Forbedringer er markeret med grønt .
Forringelser er markeret med rødt .

Emne

Personbil betingelsesnr. AF09
(Gammel)

Personbil
(Nye forsikringsbetingelser)

Hvem er omfattet

Pkt. 1.1 Hvem dækker forsikringen

Pkt. 2 Hvem er omfattet

Leasingbiler som afleveres tilbage til
leasingejer

Dækker

Flytning og andre ændringer
Tryg skal have besked om

Pkt. 1.3.1 Hvornår skal Tryg have besked

Ekstraudstyr og tilbehør

Dækker ubegrænset

Hvis værdien af ekstraudstyr overstiger
30.000 kr.

Bilen stilles i kommission, når den er
stilstandsforsikret

Tilbydes ikke

Dækker ikke

Selvrisiko

Pkt. 3.1 Aftalt selvrisiko

Selvrisiko på ansvarsskade
(skade på andres ting eller person)
når man har delkasko- eller kaskoforsikring på bilen

Hvis selvrisiko er valgt på forsikringen, gælder
den aftalte selvrisiko for enhver skade.

Selvrisiko opkræves ikke.

Selvrisiko ved friskader, som er følgende skadetyper:
brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri
samt nedstyrtende genstande, som fx
haglskade

Selvrisiko opkræves ikke.

Hvis selvrisiko er valgt på forsikringen,
gælder den aftalte selvrisiko, medmindre
der er tilkøbt dækning for Friskade og Glas.

Ekstra Selvrisiko

pkt. 3.2 Ekstra selvrisiko

Ekstra selvrisiko, hvis fører er under
26 år

Gælder altid.

Ekstra selvrisiko gælder hvis fører er under
26 år, dog opkræves ekstra selvrisiko ikke
for børn og børnebørn, hvis der er tilkøbt
dækning Ung-bag-rattet

Ekstra selvrisiko ved tredje skade

Ekstra selvrisiko opkræves ikke ved tredje
skade.

Der gælder en ekstra selvrisiko på 3.000
kr. ved tredje belastende skade indenfor en
3-årig periode

Kasko

pkt. 5.1 Hvad dækker forsikringen

Grunddækning

Dækket uden begrænsning i sum.
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Delkasko- og kaskoforsikring ophører på
datoen og tidspunktet for aflevering.
Pkt. 10 Generelle bestemmelser

Pkt. 8 Selvrisiko

Pkt. 8 Selvrisiko

Pkt. 4.4 Fælles bestemmelser for
delkasko- og kaskoforsikring
Hvis bilen har ekstraudstyr / tilbehør for
mere end 30.000 kr., skal der tilkøbes
ekstra dækning
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Personbil betingelsesnr. AF09
(Gammel)

Personbil
(Nye forsikringsbetingelser)

Delkasko

pkt. 5.1 Hvad dækker forsikringen

Pkt. 4.2 Delkaskoforsikring

Grunddækning

Erstatning for skade på ting og
ejendom
Kan tilkøbes og dækker totalskade
og tyveri samt hvis bilen har været
stjålet og kommer tilbage med skade

Tilbydes ikke

Stilstandsforsikring

En grunddækning, der kan vælges

Pkt. 6 Stilstandsforsikring

Grunddækning

Erstatning for skade opstået ved
brand, eksplosion, direkte lynnedslag, tyveri og vandskade i stilstandsperiode. Kørselsskader er ikke
omfattet af stilstadsforsikringen

Tilbydes ikke

Friskade og Glas

Pkt. 2.5 og 8

En grunddækning, der kan vælges

Pkt. 5.1 Friskade og glas

Tilvalgsdækning

Friskader:
brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri
eller nedstyrtende genstande som fx
haglskade

Registreres ikke som belastende, hvis der er
købt kaskoforsikring.

Registreres som belastende, medmindre
der er tilkøbt dækning for Friskade og Glas

Seriehærværk:
hærværk på tre eller flere biler
samtidig

Tilbydes ikke

Inkluderet i tilvalgsdækningen, Friskade og
Glas

Glasforsikring

En dækning, der skal tilkøbes

Inkluderet i tilvalgsdækningen, Friskade og
Glas
En dækning, der skal tilkøbes

Selvrisiko ved udskiftning af
frontrude

1/3 af reparationsudgiften

2.000 kr., som er et fast beløb

Parkeringsskade

Pkt. 5.2 Parkeringsskade

Tilvalgsdækning

Dækning for skader op til 15.000 kr.,
når skaden sker ved påkørsel, mens
bilen holdet lovligt parkeret og
skadevolder er ukendt. Der bliver
ikke opkrævet selvrisiko for disse
skader og de er ikke belastende

Tilbydes ikke
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En ny dækning, der skal tilkøbes
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Emne

Personbil betingelsesnr. AF09
(Gammel)

Frikøb ekstra selvrisiko

Personbil
(Nye forsikringsbetingelser)
Pkt. 5.3 Frikøb ekstra selvrisiko

Tilvalgsdækning

Den ekstra selvrisiko, som er en
konsekvens af 3 belastende skader
inden for 3 år, opkræves ikke.

Tilbydes ikke

Ung bag rattet

Konceptfordel

En ny dækning, der skal tilkøbes

Pkt. 5.4 Ung bag rattet

Tilvalgsdækning

Ekstra selvrisiko, som gælder for
unge under 26 år, opkræves ikke,
hvis fører af bilen er børn eller
børnebørn
Børn kan optjene op til 3 års erfaring,
som kan overføres når barnet får
egen bilforsikring i Tryg

Børn af konceptunder kan optjene op til 3 års
erfaring.
Ekstra selvrisiko ved ung fører kan ikke
fravælges.

Lånebil Ekstra

En ny dækning, der skal tilkøbes

Pkt. 5.6 LåneBil Ekstra

Tilvalgsdækning

Lånebil stilles til rådighed hvis din bil
bliver stjålet, totalskadet eller får en
kaskoskade der bevirker, at en planlagt bilferie ikke kan gennemføres

Tilbydes ikke

Førerforsikring

pkt. 13.2: Hvad dækker forsikringen

En ny dækning, der skal tilkøbes

Pkt. 5.8 Førerforsikring

Tilvalgsdækning

Tabt arbejdsfortjeneste fra første
sygedag.
Begravelseshjælp på 30.000 kr.

Dækker ikke

Tryg Vejhjælp

Tryg Vejhjælp

Dækker

Pkt. 5.9 Tryg Vejhjælp

Tilvalgsdækning

Assistancer til fx starthjælp, skift af
hjul og udbringning af brændstof ved
nedbrud

Dækningen er en Tryg Plus fordel, som er
inkluderet i bilforsikring til udvalgte
konceptkunder, herunder Tryg Plus

En dækning, der skal tilkøbes

Assistancer til starthjælp

Ingen begrænsninger

Dækker maks. 3 starthjælp pr. kalenderår
Der er ikke begrænsninger på øvrige
assistancer

Udvidet Tryg Vejhjælp

Pkt. 12.1.1 TaxaService

Pkt. 5.10 Udvidet Tryg Vejhjælp)

Tilvalgsdækning

Taxakørsel

Taxa dækkes ubegrænset
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Taxa eller anden transport fx tog eller fly,
dækkes med op til 1000 kr. pr. skade uanset
antal personer
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Personbil betingelsesnr. AF09
(Gammel)

Personbil
(Nye forsikringsbetingelser)

Retshjælp

Pkt. 6

Pkt. 4.4 Fælles bestemmelser for
delkasko- og kaskoforsikring

Udgifter til sagsomkostninger ved
visse private retstvister

Dækker, hvis der er købt kasko

Dækker hvis der er købt stilstand,
delkasko eller kasko

Kørelængdeintervaller

0-5.000
5.001-12.000
12.001-20.000
20.001-30.000
30.001-40.000
> 40.000

0 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 15.000
15.001 - 20.000
20.001 - 25.000
25.001 - 30.000
30.001 - 35.000
35.001 - 40.000
40.001 - 45.000
> 45.000

Regulering af præmie i
forbindelse med skade

Pkt 2.2 Ved skadefri kørsel

Efter skade reguleres præmien

Hvis der sker en belastende skade, rykker
man ikke til et nyt og billigere præmietrin
året efter, hvis man ikke er elitebilist i bedste
trin 12. Man bliver stående på samme trin et
ekstra år.

Kørelængde

GRP 91702s-AF09 (11.17)

Veteranbiler

Pkt. 7 Konsekvens ved skade
Præmietrin reguleres ikke efter en
belastende skade på den forsikrede bil.

Pkt. 9.5 Kontanterstating

Hvis bilen er indregistreret som
Veteranbil i Motorregistret

Dækkes som almindelig personbil

Erstatning

Pkt. 5.3 Hvordan beregnes erstatning

Tryg kan vælge at betale kontanterstatning, hvis det ikke er muligt at
fremskaffe reservedele, fx fordi de er
udgået - eller hvis reservedele ikke
kan fremskaffes inden for 3 mdr.

Gælder ikke

Gælder

Tryg kan vælge at betale en skønsmæssig kontanterstatning ved
delvise skader hvis fx skaden er af
begrænset omfang og det ikke udgør
en sikkerhedsmæssig risiko

Gælder ikke

Gælder
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Dækkes for op til 250.000 kr.

Pkt. 9.5 Kontanterstatning

