Voksne børn
Hjælp dit voksne barn til en god og tryg start, når han eller
hun flytter hjemmefra. Når du er kunde hos os, kan dine
børn også blive kunder - med de samme gode dækninger
og fordele som dig.

Fordele
	Adgang til alle de samme forsikringer som dig
	Adgang til attraktive fordele
Dit medlemskab baner vejen

Tryghed også når børnene flytter hjemmefra
Så længe dine børn er under 21 år og bor hjemme, er de dækket
på din indboforsikring. Og har du købt en børneforsikring, er
børnene dækket af den, til de fylder 18 år.
Men når dine børn flytter hjemmefra, eller senest når de fylder
18 år (hvis de stadig bor hjemme på det tidspunkt), gælder der
andre regler. Derfor er det vigtigt at tjekke forsikringsreglerne for
at sikre, at de unge er ordentligt dækket. På dette tidspunkt er der
nemlig ofte behov for, at de unge begynder at købe deres egne
forsikringer.
Når man er ung og lige er flyttet hjemmefra, er økonomien som
regel stram. Et liv på lærlingeløn eller SU levner ikke meget luft i
budgettet, og derfor undlader mange unge at købe en forsikring.
Det er imidlertid en dårlig idé. Hvis uheldet først er ude, risikerer
man nemlig at stå med en gæld, som det kan tage rigtig mange år
at gøre sig fri af.
Dit medlemskab og kundeforhold baner vejen
Er du medlem (eller har du været medlem) af en af de faglige
organisationer, som vi samarbejder med, og har du samtidig
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aktive forsikringer hos TJM Forsikring - så kan dine voksne børn
også blive kunder hos os, så længe de bare har bopæl i Danmark.
Endda på samme fordelagtige vilkår, som gælder dig selv.
Hvornår skal børn have deres egne forsikringer?
Se herunder, hvor længe dine børn er meddækket på dine forsikringer og ikke mindst, hvornår de selv skal købe deres egne
forsikringer.
Indboforsikring
Børn, der er flyttet hjemmefra og bor alene, er dækket af forældrenes indboforsikring, indtil de fylder 21 år.
Børn skal dog have deres egen indboforsikring, selvom de er
under 21 år, hvis de:
• ikke bor alene
• selv har fastboende børn.
En indboforsikring dækker vandskader, tyveri, brand m.m. og
indeholder også en ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, man kan pådrage sig, hvis man i et øjebliks uopmærksomhed kommer til at skade en anden person eller dennes

ting. Der er også mulighed for at vælge en billig indboforsikring,
der alene dækker hændelser, man ikke selv er herre over. Den
omfatter brand, ansvar, retshjælp og psykologisk krisehjælp. Så
er dit barn dækket i de værste situationer, som uden en forsikring
kan blive katastrofale både menneskeligt og økonomisk.
Ungdomsulykkesforsikring
Når dit barn fylder 18 år, er det ikke længere dækket af sin børneforsikring. Børneforsikringen ændres automatisk til en ungdomsulykkesforsikring frem til den unge fylder 25 år. Vi giver både dig
og dit barn besked om ændringen.
Med ungdomsulykkesforsikringen vil dit barn få udbetalt erstatning, hvis han eller hun får et varigt mén på minimum 5% efter et
ulykkestilfælde. Den dækker også behandlingsudgifter til fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog. Desuden har dit barn mulighed
for at få dækket sin tandlægeregning, hvis han eller hun ved et
ulykkestilfælde får en skade på sine tænder.
Til ungdomsulykkesforsikringen kan dit barn stadig vælge dækningerne Sygdom og Kritisk sygdom, men det er ikke længere
muligt at købe dækningen Sundhed, og dækningen Farlig sport er
ikke længere automatisk med, men skal købes til.
Plus Fordele – ekstra fordele med en indboforsikring
Med en indboforsikring hos os har dit barn adgang til at benytte
vores Plus Fordele, fx Tryg ID, som er fri rådgivning og hjælp ved
mistanke om identitetstyveri (også på sociale medier), Tryg i
Livet, som er en hotline, hvor man uden beregning kan få hjælp
af psykologer eller sundhedsfaglige eksperter, når livet ikke kører
på skinner, og Tryg Lægehotline, som er mulighed for videokonsultation med en læge i almen medicin uden for egen læges
åbningstid.
Fordel betalingen over året via Betalingsservice – uden ekstra
gebyrer
Dit barn kan vælge mellem at betale forsikringen samlet én gang
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om året eller splitte betalingen op, så der betales hvert halve år
eller hvert kvartal via Betalingsservice. Prisen er den samme,
uanset hvilken model man vælger – der opkræves ikke ekstra
gebyr, fordi man fordeler sin betaling over året.
Dit voksne barn skal selv kontakte os
For at blive kunde skal dit voksne barn selv kontakte din forsikringstillidsmand eller ringe til Kundeservice på 70 33 28 28 og få
et tilbud. Det er en god investering i en tryg hverdag.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til hovedkontoret på 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
faktablade og produktblade om de enkelte forsikringer, fx indboforsikring og ulykkesforsikring. Ved skade er det de fuldstændige
forsikringsbetingelser, der gælder. Du kan hente faktablade, produktblade på tjm-forsikring.dk/fakta og betingelser på tjm-forsikring.dk/betingelser.

