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TRYG FORSIKRING

•Tidligere Vesta Forsikring – TrygVesta Forsikring – nå:

Tryg Forsikring

•Nordisk selskap •Nordisk selskap 

•Visjon: Nordens ledende Trygghetsleverandør



To vinnende konsepter 
kombineres

Tryg er det største skadeforsikringsselskapet i Danmark.

Livbøyen er velkjent for de aller fleste nordmenn, og et naturlig 
trygghetssymbol.
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Vårt nye navn og logo fra 
18. august

7. december 20103



Vår visjon
Vår visjon er å bli opplevd som Nordens ledende 

trygghetsleverandør.

For å komme enda et skritt nærmere realiseringen 
av vår visjon skaper vi nå et felles nordisk 
brand.
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Profilendringen er en naturlig konsekvens av en 
stadig sterkere felles nordisk kultur i konsernet 
og et tettere samarbeid over landegrensene.

Vi er i dag nummer to i det nordiske markedet, og 
har ambisjoner om å vokse oss større, både i 
Norge og i Norden.



Alminnelig ansvar -
bedrifts- og produktansvar
Rettslig erstatningsansvar som følge av:

Skade på 3. person og 3. persons eiendom

Som entreprenør ihht Norsk Standard med 150 G i forsikringssum

Varetektsklausul er opphevet

Familieavløsning er omfattet

Forsikringssum NOK 10.000.000

Egenandeler:

Standard: NOK 4.000

Ved familieavløsning: NOK 6.000

Ifm Norsk Standard - entreprenør: Kr. 15.000

Ifm grave og sprengningsarbeid: 10%, min 10.000 maks 100.000



Hva er ansvarsforsikring ?

Ansvarsforsikring 

•En forsikring som erstatter skade man forårsaker på 
tredjemanns eiendom/ting/person. Ansvarsforsikring må ikke 

forveksles med tingforsikring !!

Eksempel: 

Avløser som på grunn av uaktsom handling 
forårsaker skade på 

- Bondens eiendom/ting 

- 3 person’s (utenforstående) eiendom/ting 

•Ansvarsforsikring tegnes av avløserlagene. Egenandel skal 
betales av avløserlagene.



Når kommer man i ansvar ?

Når kan ansvarsforsikring benyttes?

Når avløser har forårsaket skade ved uaktsom handling.

Altså ikke alle tabber/uhell i seg selv, men situasjoner der man 
kan ”klandres”. Ved uforsiktighet eller ubetenksomhet i 
situasjon hvor man burde forvente at man kjente til hvordan 
handling skal utøves.handling skal utøves.

Hvis man ikke kan klandres, dvs. det er noe annet som påvirker 
og utløser skaden, vil man ikke komme i erstatningsansvar. 



Skadehistorikk 2003-2009

Selskap Skadeår Antall skader Type skade Avsatt / Skadetotal Herav Utbetalt 

Gjensidige 2003 44 Ansvar 451,024 451,024

Gjensidige 2004 64 Ansvar 731,589 731,589

Gjensidige 2005 83 Ansvar 1,374,126 1,374,126

Gjensidige 2006 70 Ansvar 960,528 960,528

Gjensidige 2007 76 Ansvar 1,917,608 1,917,608

Gjensidige 2008 63 Ansvar 1,370,095 1,370,095

Gjensidige 2009 83 Ansvar 1,337,209 1,337,209



Skadeeksempler :

SKADE-EKSEMPLER:

- Medisinrester i melketank

- Skade på utstyr man benytter i daglig arbeid; verktøy, 
spyleutstyr el.l.

- Skade på bondens traktor under arbeid- Skade på bondens traktor under arbeid

- Skade på f.eks bygning, gjerde tilhørende annen person ved 
kjøring av traktor med henger

- Melketank ikke slått på

- Nye ”typer” skader etter lagene har utvidet 
virksomhetsområde.



Fakta :

• Dårlig skadestatistikk på ansvarsskader

• Anbud 2010 : Eksisterende forsikringsselskap gir ikke tilbud på 
ansvarsdekninger med dagens egenandelsnivå

• Kun ett selskap – Tryg gir tilbud med dagens egenandeler

• Pr. dags dato 19 anmeldte skadesaker på ansvar• Pr. dags dato 19 anmeldte skadesaker på ansvar

• Dersom skadestatistikken og skadeutbetalingene fortsetter å 
vokse etter samme trend vil det i framtiden kunne bli vanskelig å 
få tegnet denne type forsikring.

• Dagens egenandelsnivå vil mest sannsynlig heves betraktelig

• → Ansvarsforsikring viktig for avløserlagene !!



Skadeforebyggende tiltak

•Gode rutiner

•God opplæring , kursing, språk osv

•Godt synlige instrukser i fjøs

•God merking av kyr som går på penicilin

•Ikke gjøre oppgaver man ikke er kvalifisert til å gjøre•Ikke gjøre oppgaver man ikke er kvalifisert til å gjøre

•Gode kontrakter ( vikarformidling )

•Fokus på skadeforebyggende arbeid i avløserlagene


