
Om Tryg 
”Det handler om at være tryg”. Det betyder, at vi arbejder for at skabe tryghed og værdi for vores kunder, 
medarbejdere og aktionærer. I 2012 sikrede vores 4000 medarbejdere tryghed for over 3 millioner kunder. Med 
bruttopræmieindtægter på 20,3 mia. DKK i 2012 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og 
Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige udgør 8% af Trygs samlede præmieindtægter. I 
Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København. Se også 
www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark, www.twitter.com/TrygDK  og 
www.flickr.com/tryg. 
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Tryg gør livet lettere for mere end 70.000 virksomhedskunder  
 
Som det første forsikringsselskab lancerer Tryg en digital løsning baseret på NemID 
til sine virksomhedskunder. Løsningen skaber et komplet overblik over 
forsikringerne, og som sidegevinst sparer Tryg årligt ca. 3,5 mio. kr. på papir og 
porto. 
 
Som virksomhed kan det være sin sag at holde styr på sine forsikringspapirer. Alene selve 
forsikringsaftalen (policen) fylder typisk mere end 100 sider. Det gør forsikringsselskabet Tryg 
nu op med og lancerer en samlet digital løsning kaldet ’Min virksomhed’, som Trygs godt 
70.000 virksomhedskunder vil kunne tilgå via NemID Erhverv fra midten af april. 
 
- Vores kunder vil via hjemmesiden tryg.dk kunne logge ind på ’Min virksomhed’, der populært 
sagt fungerer som en digital forsikringsmappe. Her finder de et komplet og opdateret overblik 
over deres forsikringsforhold lige fra forsikringer, betingelser, betalingsoplysninger og 
skadeforløb. På den måde undgår vores kunder fremover at skulle holde styr på fysiske 
forsikringspapirer og har i stedet alt samlet ét sted. Og dermed skaber vi tryghed og værdi for 
vores kunder, siger Rasmus Lynge, direktør i Trygs erhvervsforretning. 
 
Ét login til det hele 
Trygs nye løsning til virksomhedskunder er baseret på NemID Erhverv, der er et fælles login, 
som kan anvendes til fx SKAT, netbanker, kommuner med videre. 
 
- Vi tror på, at det er en klar fordel for vores kunder, at løsningen er baseret på NemID 
Erhverv. Det betyder, at virksomhedens forsikringsansvarlige kan logge på siden på vegne af 
arbejdspladsen, og han eller hun slipper for at skulle huske flere forskellige adgangskoder. Og 
en anden betydelig fordel er naturligvis, at det er en meget sikker løsning, fortæller Rasmus 
Lynge. 
 
Sidegevinst: 3,5 millioner kroner årligt 
Ud over at gøre livet lettere for kunderne ligger der også en kontant fordel for Tryg ved 
introduktionen af ’Min virksomhed’ i kombination med NemID Erhverv: 
 
- Når alle kunder er kommet over på den digitale løsning, betyder det, at vi årligt kan spare 
cirka 3,5 millioner kroner på udgifter til papir og porto. Det er helt i tråd med, at vi som 
virksomhed har fokus på at nedbringe vores egne omkostninger samtidig med, at det er en 
mere klimavenlig løsning, slutter Rasmus Lynge. 
 
Tryg sender i løbet af april måned breve til sine virksomhedskunder for at informere om ’Min 
virksomhed’ og brugen af NemID Erhverv. 
 
 
 
Pressekontakt: Troels Rasmussen, 30 35 30 70, troels.rasmussen@tryg.dk  
 


