
Med Trygg-Hansa  
i vått och torrt

Samla dina försäkringar hos oss
Med flera försäkringar hos oss får du 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende  
på  vilka försäkringar du har. Läs mer på trygghansa.se/samlingsrabatt.

Vissa saker kan ersättas från flera försäkringar, t.ex. ett bilinbrott. Bilförsäkringen 
ersätter reparationen, hemförsäkringen stulna saker. Med båda försäkringarna hos 
oss betalar du bara en självrisk. 

Om du har frågor kontakta din personliga försäkringsrådgivare eller ring kundservice 
på 0771-111 600 alla dagar kl 7-21.  Om något händer får du hjälp av vår skadeservice, 
ofta direkt vid första samtalet, på 0771-111 500. 

Din försäkringsrådgivare:  

Telefon:  E-post: 

Läs mer om våra försäkringar på baksidan!

Med livbojen som symbol – och livräddare
Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828. Idag är vi ett av Sveriges största försäk-
ringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och hjälper våra kunder när olyckan är 
framme, men även med att minska risker och undvika skador. 

Vart femte barn i Sverige kan inte simma, och lika många vuxna har någon gång räddat ett barn ur 
vattnet. För att öka säkerheten vid vatten har Trygg-Hansa i över 60 år delat ut livbojar. I dag finns  
80 000 livbojar runt om i Sverige vid stränder, vattendrag, båtklubbar etc. Trygg-Hansas livbojar 
räddar livet på minst 10 personer om året.

Ibland har du en dålig dag. Då hjälper vi dig om det 
behövs. Som tur är består livet mest av alldeles  
vanliga arbets- och skoldagar, och några semester- 
och födelsedagar. Vi hoppas att vi får vara med dig 
även då, när solen skiner och allt är bra. 

Hos oss försäkrar du hela familjen, hemmet, bilen eller vad just du är extra rädd om. Och 
det finns fördelar med ha alla eller flera av dina försäkringar hos oss.
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Barnförsäkring – trygghet dygnet runt
Över hälften av alla försäkrade barn i Sverige har vår barnförsäkring 
TryggaBarn. Den gäller dygnet runt för olycksfall och sjukdom och ger hjälp om ditt 
barn t.ex hamnar på sjukhus eller får en bestående skada.

Vuxenförsäkring – rätt försäkrad på fritiden och på jobbet
Om du har en försäkring genom t.ex. jobbet gäller den oftast bara under arbetstid och 
inte för sjukdomar. TryggaVuxna gäller för sjukdom och olycksfall dygnet runt – livför-
säkring ingår. Om du bara vill ha en olycksfallsförsäkring väljer du VuxenOlycksfall.

Gravidförsäkring – försäkrad innan ni ses
Vår gravidförsäkring skyddar under graviditeten och förlossningen – 
ett skydd som du inte kan få med någon annan försäkring. Grundskyddet 
är gratis, men vi rekommenderar att du även tecknar vårt tillägg. Det 
omfattar mer, t.ex. om barnet får bestående skador vid en för tidig födsel.

Bilförsäkring med Hämtservice – snabbt vid din sida 
Med vår bilförsäkring får du snabb hjälp ute på vägarna och är den enda med  
Hämtservice – vi kör bilen till verkstan och tillbaka när den är reparerad. Får du ett 
stenskott är självrisken endast 100 kr om rutan går att laga. Drulle ingår för personbil 
och hjälper dig om du t.ex. spiller på klädseln eller tankar fel bränsle. 

Hemförsäkring – trygg vardag för hela familjen
Hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus? Vår hemförsäkring är anpassad 
efter hur du bor och dina saker är försäkrade upp till en miljon kr. Du får snabb hjälp om 
något händer och kan du inte bo kvar hemma efter t.ex. en brand betalar vi för annat 
boende och ser till att ditt hem återställs.

Har du andra saker som du bryr dig lite extra om? 
Hos oss kan du försäkra  t.ex. fritidshuset, båten, husvagnen, din mc eller moped. För  
företag har vi bl.a. småföretagarförsäkringen TryggaFirman, sjukförsäkring för anställda 
och bilförsäkring för firmabilen. Läs mer på trygghansa.se.

Försäkringar för hela familjen,  
ditt hem och dina saker

Sveriges  
populäraste 
barnförsäkring!


