
Sammen skaber vi tryghed
I Tryg, TryghedsGruppen og TrygFonden arbejder vi hver dag – på 
hver vores måde - for at skabe mere tryghed i Danmark, og vi har 
berøring med de fleste danskeres liv.

Alle Trygs danske kunder er også medlem af TryghedsGruppen, 
som står bag TrygFonden. Som medlem er du blandt andet med til 
at udbrede hjertestartere og støtte hundredvis af andre trygheds-
skabende aktiviteter gennem TrygFonden.
Læs mere på tryghed.dk.

TryghedsGruppen udbetaler
Som kunde i Tryg har du mulighed for at få bonus fra Trygheds-
Gruppen. Hvert år i marts beslutter TryghedsGruppens repræsen-
tantskab bonus og hvilken procentsats, de udbetaler på baggrund 
af TryghedsGruppens over skud året før.

Fordi det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus, er det ikke 
muligt blot at fratrække beløbet fra prisen på dine forsikringer.

Bonus på 8 %
Bonus i 2020 er på 8 % af den samlede årlige pris for de forsik-
ringer, du har hos Tryg. Dog er der en minimumsgrænse for 
ud betaling på 75 kr. (før skat). Beløb under 75 kr. (før skat) bliver 
ikke udbetalt, da administrationen for udbetalingen overstiger 
bonusbeløbet. Beløbet er skattepligtigt.
Læs mere på tryghed.dk.

Bonus i 2020
TryghedsGruppen har den 23. marts 2020 besluttet at udbetale 
bonus til deres medlemmer, svarende til 8 % af det beløb,
kunderne i alt betalte for deres forsikringer hos Tryg for 2019.

Hvem får bonus?
Det er forsikringstageren (kunden), der får udbetalt bonus. 

For at få bonus skal du:
• være kunde hos os den 31. december året før udbetalingen og
• være kunde hos os på beslutningstidspunktet i marts og
• have fast bopæl i Danmark.

Beregningen af din bonus sker på baggrund af de forsikringer,
du har haft hos Tryg i året før bonusudbetalingen. Har du fx for-
sikringer hos Tryg fra 1. juli og resten af året, vil din bonus blive 
beregnet ud fra prisen på dine forsikringer i de seks måneder.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til bonus, så ring til os på 70 33 25 25.

Et medlemskab med bonus

Har du dine forsikringer hos Tryg gennem en af vores samarbejdspartnere, er du medlem af
TryghedsGruppen. TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg og står bag TrygFonden.
Som medlem har du mulighed for at få bonus.

Samlet årlig pris for
dine forsikringer
(ekskl. afgifter mv.)

Bonus 8 %
(før skat)

938 kr.
1.500 kr.
5.000 kr.

10.000 kr.
15.000 kr.
25.000 kr.

75 kr.
120 kr.
400 kr.
800 kr.

1.200 kr.
2.000 kr.

TrygFonden
I TrygFonden arbejder vi for, at alle i Danmark 
kan tage ansvar for egen og andres tryghed.
Vi støtter hvert år hundredevis af trygheds-
skabende projekter over hele landet inden for 
områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. 
TrygFonden arbejder uafhængigt med et 
almennyttigt formål.
tryghed.dk

Tryg
I Tryg arbejder vi for at skabe de tryggeste 
rammer for det liv, vores kunder ønsker at leve. 
Vi stræber hele tiden efter at tilbyde de bedste 
forsikringer og for at give den mest kompetente 
rådgivning og service til vores kunder. Trygge 
og tilfredse kunder er kernen i vores 
forretningsgrundlag.
tryg.dk

TryghedsGruppen
TryghedsGruppen er hovedejer af forsikrings-
selskabet Tryg og står bag TrygFonden.
Vi skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
Vi er demokratisk ledet, og vores medlems-
valgte repræsentantskab er vores øverste 
myndighed.
tryghed.dk
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