TJM Ung
Forsikring skal være nemt og overskueligt. TJM Ung
samler det vigtigste fra indbo-, rejse- og ulykkesforsikring i 3 pakker. Du skal blot vælge den pakke, der
passer til det liv, du lever her og nu.

Fordele
	Du betaler kun for det, du har brug for
	Du kan betale pr. måned, kvartal, halvår og år - du vælger selv
Din forsikringstillidsmand kan rådgive dig og hjælpe med alt
det praktiske

Vil du gerne have en forsikring, som dækker dine behov, uden at du
skal bruge timer på at sætte dig ind i de enkelte forsikringer? Så er
TJM Ung helt sikkert noget for dig. For at kunne benytte TJM Ung
skal du være under 30 år og medlem af en faglig organisation, vi
samarbejder med.
Vu har gjort det nemt for dig
Vi har gjort det helt enkelt for dig ved at samle de vigtigste dækninger fra indbo-, rejse- og personforsikring i 3 overskuelige pakker.
Vælg den pakke, der passer til dit behov og din pengepung. Så kan
du leve livet og bruge tiden på det, der virkelig interesserer dig – i
vished om, at vi passer på dig, hvis uheldet skulle være ude.
Sådan er pakkerne sat sammen
Vi har sammensat vores pakker af de tre forsikringer, som vi ved, at
de fleste unge har bruge for.
Indbo Indboforsikringen dækker, hvis dine ting bliver stjålet eller
skadet. Indboforsikringen dækker også ansvar, hvis du er uheldig
at skade andre mennesker eller deres ting.
Rejse Rejseforsikringen dækker, hvis du bliver syg eller kommer til
skade på din rejse og får brug for behandling eller hjemtransport.
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Person Personforsikringen giver dig et økonomisk plaster på såret,
hvis du er uheldig at får varige fysiske eller psykiske mén efter en
ulykke. Vælger du Superpakken, dækker vi også tandlægeregningen, hvis dine tænder bliver beskadiget i en ulykke.
Jo større pakke, du vælger, jo flere dækninger får du med inden for
hver af de 3 forsikringer. Tænk over, hvad dit behov er - hvis du fx
ikke står på ski eller har dyr elektronik, er der ingen grund til at betale for disse dækninger. Du kan se indholdet af de enkelte pakker
på bagsiden af dette ark.
Har du brug for andre forsikringer?
Måske har du behov for flere forsikringer, end dem, der indgår i
TJM Ung. Så kan vi også hjælpe dig.
Har du bil?
Hos os bliver du elitebilist allerede som 25-årig. Det betyder, at du
automatiske får den billigste bilforsikring - på samme fordelagtige
vilkår som bilister med lang erfaring.
Har du børn?
Vores børneforsikring tager hånd om dit barn hele døgnet - i institution, i skole og derhjemme. Med TJM Ung får du børneforsikringen til 0 kr. i dit barns første leveår.

TJM Ung Basis

TJM Ung Udvidet

TJM Ung Super

Pakken til dig, der vil have en solid basisforsikring med det mest nødvendige.

Basispakken + flere dækninger. Pakken
til dig, der lever et aktivt liv og rejser
uden for Europa - dog ikke på ski.

Udvidet-pakken + ekstra dækninger.
Pakken til dig, der lever et aktivt liv med
rejser og sport, og som har dyr elektronik.

Vi betaler, hvis dine ting bliver stjålet
eller ødelagt, eller hvis du kommer til at
skade andre personer eller deres ting.
Elektronik er ikke dækket og heller ikke
pludselig skade, hvis du fx taber en dyr
vase.
Kommer du til skade i en ulykke, dækker vi med op til 500.000 kr. Du er
dækket på rejser i Europa, men ikke i
resten af verden.

Du er dækket på rejser i hele verden.
Kommer du til skade ved en ulykke i
trafikken, sportshallen eller et helt tredje
sted, dækker vi med op til 1,2 mio kr.
Du får også strakserstatning ved knoglebrud. Hvis du fx styrter på din cykel og
brækker kravebenet, udløser det straks
en kontant udbetaling.

Vi dækker pludselige skader på dine
ting, fx hvis du sætter dig på dine solbriller eller river hul i din jakke.
Skader på elektronik er også dækket, fx
hvis du spilder en kop kaffe ned i computeren eller oplever funktionsfejl på
udstyr, som er under 5 år gammelt.
Rejseforsikringen er udvidet med
afbestillingsforsikrng, skidækning og
dækning for flere uforudsete udgifter på
rejsen.
Bliver dine tænder skadet i en ulykke,
betaler vi tandlægeregningerne.

Har du hund?
Med en hundeforsikring er både du og din hund godt sikret, bl.a.
med den lovpligtige hundeansvarsforsikring, og hvis din hund bliver syg eller kommer til skade.
Har du MC?
Prisen på vores MC-forsikring beregnes ud fra MC-type, ekstraudstyr, km pr. år, antal tidligere skader mv. Jo lavere risiko, jo lavere pris. Vælg mellem sommer- og helårskørsel. Valgfri Selvrisiko.
Din forsikringstillidsmand kan hjælpe dig
Hos os får du din egen forsikringstillidsmand, som tager sig af alt
omkring dine forsikringer, og som du til enhver tid kan spørge til

TJM Forsikring

E tjm@tryg.dk

Ramsingsvej 28A, 2500 Valby

T +45 70 33 28 28

råds, fx hvis der sker ændringer i dit liv, som har indflydelse på,
hvilke forsikringer du har brug for.
Kontakt os - så finder vi den rigtige forsikring til dig
Ring til os på 70 33 28 28. Vi er klar til at hjælpe dig 8.00-17.00
(man-tors) og 8.00- 16.00 (fre). Se også tjm-forsikring.dk/ung..
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
produktbladene om indbo-, rejse, og personforsikring. Dem kan
du hente på tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de
fuldstændige forsikringsbetingelser for indbo-, rejse- og personforsikring,, der gælder. Dem kan du hente på tjm-forsikring.dk/
betingelser.

