Vi har et dybdegående branchekendskab, og vi kender din verden, da vi
samarbejder med ITD -Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport.
ITD råder over fagspecialister, der kan hjælpe dig inden for blandt andet telefoni,
diesel og udenlandsk moms.
Unik skadebehandling

GSM/GPS-løsning

• Eget taksatorkorps og kompetent skadebehandling fra
vores medarbejdere, der kender branchen.
• Kun én selvrisiko ved samme skadebegivenhed.

Har du installeret en GSM/GPS-løsning, der lever op til vores
krav, i dine køretøjer, slipper du for at betale selvrisiko ved
tyveri.

Branchens bedste service

Autodriftstab

• Vi har styr på dine forsikringer med et årligt servicetjek af
firmaets forsikringer.
• Ring til Team Transport på 87 31 87 85, så kommer du til at
tale med en medarbejder, som kender dig og dit firma.
• Står du med en skade uden for almindelig arbejdstid, kan
du få hjælp døgnet rundt på 70 11 20 20.

Minimer din udgift ved en skade, i den tid din bil står stille, så
du slipper for unødvendige ophold i driften.

Tryg assistance
Servicen kan tilknyttes alle dine erhvervskøretøjer. Du får
blandt anden fritrækning, bugsering og hjælp på stedet til
fordelagtige priser.

Miljøforsikring
I dag kan din virksomhed risikere at skulle erstatte skader på
jord, luft, vand og biodiversitet. Det er ikke længere nok at
fjerne forureningen, nu skal levestedet også retableres og/
eller arten genudsættes.

Hackerangreb i din Netbank
Elektronisk indbrud er nutidens indbrudstyveri, og vi dækker
din virksomhed, hvis en person, der ikke er ansat i virksomheden, hacker sig ind på din netbank.
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Bonus fra TryghedsGruppen
Hvert år i marts beslutter TryghedsGruppen om der skal
udbetales bonus. Den forventede bonus vil typisk være 5-8 %
af den samlede årlige pris for de forsikringer, din virksomhed
har i Tryg.

Månedlig betaling
Du betaler præmien månedligt via ITD, uden at det koster
ekstra.
Og så skal du ikke betale renter på kassekreditten.

Udlandsdækning
Alle kunder har automatisk udlandsdækning for alle fragtføreransvars- og motorkøretøjsforsikringer, som er tegnet via
Transport & Spedition.

FAK 24015-4 (08.16)

Fordele som
Kunde i Tryg Transport & Spedition

Chaufførdækning

Du er altid velkommen til at kontakte os

Med en chaufførdækning skal du ikke bekymre dig om dine
chauffører, når de kører i udlandet. Vi sørger fx for hjemtransport, og vi dækker rimelige udgifter til erstatningschauffør.

Er du interesseret i at høre mere om, hvad Tryg kan tilbyde dig,
er du velkommen til at kontakte os på telefon 87 31 87 85.

Virksomhedens forsikringer
På www.tryg.dk/min-virksomhed kan du bl.a. se:
• Komplet oversigt over virksomhedens forsikringer,
herunder policer og forsikringsbetingelser.
• Oversigt over afsluttede og aktuelle skader.
• Betalingsoplysninger
• Virksomhedens kontaktoplysninger
• Virksomhedens kontaktperson eller team hos Tryg.
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