Bonus
Vi er en del af Tryg-familien, og har du forsikringer hos
os, er du automatisk medlem af TryghedsGruppen. Som
medlem har du mulighed for at få bonus.

Fordele
	Medlemskabet er uden forpligtelser for dig
	Bonus er ikke påvirket af, om du har haft skader
Du er med til at støtte TrygFondens arbejde for at skabe større
tryghed for alle i Danmark

Derfor får du bonus
Alle danske kunder i TJM Forsikring er også medlem af TryghedsGruppen TryghedsGruppen står bag TrygFonden og er den største
aktionær i Tryg, Danmarks største forsikringsselskab, som vi
samarbejder med.
Som medlem af TryghedsGruppen er du derfor bl.a. med til at
udbrede hjertestartere og støtte hundredvis af andre tryghedsskabende aktiviteter i hele Danmark gennem TrygFonden. Læs
mere på tryghed.dk/medlemmer.
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TryghedsGruppen udbetaler
Som kunde i TJM Forsikring har du mulighed for at få bonus fra
TryghedsGruppen. Hvert år i marts beslutter TryghedsGruppens
repræsentantskab bonus og hvilken procentsats, typisk 5-8%, de
udbetaler, på baggrund af TryghedsGruppens overskud året før.
Beløbet er skattepligtigt.

Samlet årlig pris for dine forsikringer
(ekskl. afgifter mv.)
1.500 kr.
3.000 kr.
5.000 kr.
10.000 kr.
15.000 kr.
25.000 kr.

Bonus 5% (før skat)
75 kr.
150 kr.
250 kr.
500 kr.
750 kr.
1.250 kr.

Hvem får bonus?
Det er forsikringstageren, der får udbetalt bonus. For at få udbetalt bonus skal du
• være kunde hos os den 31. december i året før udbetalingen og
• være kunde hos os på beslutningstidspunktet og
• have fast bopæl i Danmark

Der er dog en minimumsgrænse for udbetaling på 75 kr. (før
skat). Beløb under 75 kr. (før skat) bliver ikke udbetalt, da administrationen for udbetalingen overstiger bonusbeløbet.

Beregningen af din bonus sker på baggrund af de forsikringer, du
har haft hos TJM Forsikring i året før bonusudbetalingen. Er du fx
ny kunde eller har købt en ny forsikring den 1. juli (det forgangne
år), vil din bonus blive beregnet ud fra det beløb, du har betalt for
dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for de seks måneder.

Fordi det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus, er det ikke
muligt blot at fratrække beløbet fra prisen på dine forsikringer.
Læs mere på tryghed.dk/medlemmer/medlemmer-kan-faa-bonus.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til bonus, så ring til os på 70 33 28 28.

Bonus i 2021
TryghedsGruppen har den 11. marts 2021 besluttet at udbetale
bonus til deres medlemmer, svarende til 5 % af det beløb,
kunderne i alt betalte for deres forsikringer (eksl. afgifter mv.) hos
TJM Forsikring for 2020.

Læs mere om bonus på www. tjm-forsikring.dk/bonus

