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Forsikringsbevis 
ID-tyveriforsikring  55011

Vilkår av 27.2.2023 

Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis, forsikringsvilkår og Trygs Generelle vilkår. Forsikringsbeviset 
gjelder foran forsikringsvilkårene. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan 
erstatningen beregnes.

1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for sikrede. 

De sikrede er: 
• personer med betalt/fullverdig medlemskap i Norsk Familieøkonomi (medlemmet)
• medlemmets ektefelle/samboer som har samme adresse i folkeregisteret som medlemmet
• barn under 21 år som bor hjemme. Barn som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, er også 

omfattet den tiden de studerer
• barn som er en del av den faste husstanden, men er folkeregistrert på annen adresse på grunn av delt foreldreansvar.

Sikrede må være bosatt i Norge, og ha norsk adresse registrert i folkeregisteret. 

2. ID-tyveriforsikring 

For forsikringen gjelder vilkår GR50203 av 01.01.2023 om ID-tyveriforsikring

Forsikringen  dekker forebygging, avdekking, begrensning og nødvendig juridisk bistand i forhold til identitetstyveri.
Telefonnummer til Tryg ID er 55 17 18 19.

Forsikringssum 
Forsikringssummen for utgifter til juridisk bistand er 100.000 kroner. Utgiftene skal godkjennes av Tryg på forhånd.

Egenandel
Ingen egenandel

3. Forsikringsperiode

Forsikringen gjelder fra den dag sikrede har aktivt medlemskap i Norsk Familieøkonomi. Dersom sikredes medlemskap til Norsk 
Familieøkonomi avsluttes, opphører ID-tyveriforsikringen samtidig. 

4.  Sikkerhetsforskrifter

Hvis det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, 
skadeforløpet og forholdene ellers om Tryg skal betale noe og i tilfelle hvor mye. Se forsikringsavtaleloven, paragrafene 1-2 (e) og 
4-8. 

Forsettlige og grovt uaktsomme handlinger
Har forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Tryg ikke ansvarlig. Har den forsikrede ved grov uaktsomhet fremkalt 
forsikringstilfellet, kan Trygs ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt uaktsomme handlinger 
gjelder likevel ikke hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Se 
forsikringsavtaleloven paragraf 4-9,13-8 og 13-9. Regelen om grov uaktsomhet gjelder ikke barn under 16 år.

5. Viktig informasjon

Identifikasjon - betydningen av andres handlinger
Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om de var 
foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-11. 

De som identifiseres med sikrede er:
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• ektefelle som bor sammen med sikrede
• personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold. 

Vær rask med å melde skade
Ved skade må du så snart som mulig melde fra til Tryg. Er kravet ikke meldt innen ett år etter du fikk kjennskap til de forholdene 
som begrunner kravet, kan erstatningen falle bort. Se forsikringsavtaleloven § 8-5 og § 18-5. 

Veiledning ved klage
Dersom du er uenig i avgjørelsen vår i en forsikringssak, ønsker vi at du først kontakter avdelingen i Tryg som har behandlet 
forsikringssaken din. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, kan du rette klagen til 
Kvalitetsavdelingen i Tryg. 

Klager kan meldes elektronisk på: www.tryg.no/meld-skade/klagemuligheter

Adressen til Kvalitetsavdelingen er:

Tryg Forsikring
v/Kvalitetsavdelingen
Postboks 7070
5020 Bergen 
 
Du har også rett til å klage til Finansklagenemnda.

Kontaktinformasjon
Skader meldes til Tryg ID på telefon 55 17 18 19
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Tryg ID
Forsikringsvilkår 50203

Vilkår av 1.1.2023

Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. 

Telefonnummer til Tryg ID er 55 17 18 19. 

1. Hvem Tryg ID gjelder for

Forsikringen gjelder for den eller de som er angitt i forsikringsbeviset (sikrede). 

2. Hva Tryg ID omfatter 

Tryg ID kan gi rett til bistand i følgende situasjoner: 
• identitetstyveri (ID-tyveri)
• identitetsmisbruk og misbruk på sosiale medier.

3. Hvor Tryg ID gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden. 

4. Når Tryg ID gjelder 

Forsikringen gjelder identitetstyveri, identitetsmisbruk og misbruk på sosiale medier som er oppdaget og anmeldt i 
forsikringstiden. 

Med ID-tyveri menes en handling der noen, uten sikredes samtykke, benytter seg av sikredes identitet eller identitetsbevis for 
å utføre bedrageri. Det kan for eksempel være å kjøpe varer, åpne en bankkonto, søke om kredittkort, ta opp lån eller registrere 
telefonabonnement, i sikredes navn. 

FOREBYGGE, OPPDAGE OG BEGRENSE FØLGENE AV ID-TYVERI 
Tryg ID gir sikrede tilgang til  telefonservice med råd om hvordan ID-tyveri forebygges, oppdages og begrenses. 

JURIDISK BISTAND 
Dersom Tryg ikke oppnår å avvise uberettigede pengekrav og/eller slette betalingsanmerkninger som følge av ID-tyveri uten 
juridisk bistand, dekkes rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Utgiftene skal godkjennes av Tryg på forhånd. 
Forsikringssummen er angitt i forsikringsbeviset. 

ID-TYVERI OG MISBRUK PÅ SOSIALE MEDIER
Tryg ID gir råd om hvordan sikrede kan beskytte seg mot at personlig informasjon og bilder blir spredt på internett på uønsket 
måte. 

Tryg ID gir veiledning og hjelp til å forsøke å fjerne uønsket eller krenkende innhold fra internett. I tillegg kan Tryg ID forsøke å 
stenge falske profiler som er opprettet i sikredes navn. 

Det er en forutsetning at materialet er publisert uten sikredes samtykke. Det er også en forutsetning at innholdet er i strid med 
gjeldende retningslinjer for de aktuelle nettsider, og/eller er av en karakter som er i strid med gjeldende norsk lov. 

5. Unntak

Forsikringen dekker ikke: 
• utgifter til nye ID-papirer, bankkort, gebyrer etc. 
• sikredes økonomiske tap som følge av ID-tyveri 
• ID-tyveri, identitetsmisbruk og misbruk på sosiale medier som har oppstått som følge av straffbare handlinger begått av 

sikrede eller sikredes nærmeste familie
• ID-tyveri relatert til yrke eller næringsvirksomhet 
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• hvis sikrede er part i en tvist mot kreditor som følge av identitetstyveri og det er anlagt søksmål. 

6. Sikredes ansvar

Sikrede skal: 
• melde fra til Tryg ID på telefon 55 17 18 19 straks det er mistanke om ID-tyveri, identitetsmisbruk eller misbruk på sosiale medier 
• fremskaffe opplysninger og dokumenter om forhold som har betydning for saken 
• melde ID-tyveriet til politiet og vise bekreftelse på anmeldelsen 
• underrette betalingskortutstedere, banker og andre som det er relevant å underrette om det aktuelle ID-tyveriet.

7. Fullmakt 

Under forutsetning av at sikrede signerer på fullmakt, vil Tryg innhente opplysninger og iverksette de tiltak som er omfattet av Tryg ID 
på sikredes vegne.
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Generelle vilkår
Forsikringsvilkår 90080 

Vilkår av 1.1.2022

Generelle vilkår er felles og gjelder i tillegg til vilkårene for de enkelte forsikringene. De generelle vilkårene har 
bestemmelser om blant annet fornyelse og oppsigelse, begrensninger i Tryg ansvar og hvordan du skal forholde deg 
etter at det har skjedd en skade.

1. Slik er forsikringsavtalen bygget opp

Forsikringsavtalen består av:
• Forsikringsbeviset
• Forsikringsvilkårene
• Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69
• Andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov.

2. Generelle vilkår for medlemmer av forbund og foreninger

Forbundet eller foreningen du er medlem i har inngått en avtale med Tryg om kollektiv forsikring for sine medlemmer. Avtalen 
regulerer forholdet mellom forbundet eller foreningen (forsikringstaker) og Tryg. Forsikringens innhold og hvem som kan 
omfattes av ordningen er fastsatt i avtalen.

Medlemmene som omfattes av den kollektive forsikringen anses som sikret (skadeforsikring) eller forsikret (personforsikring). 
Disse generelle vilkårene gjelder i tillegg til vilkårene for den enkelte kollektive forsikring sikrede eller forsikrede er omfattet av.

3. Forsikringens begynnelse og slutt

Forsikringen gjelder fra klokken 00.00 den dag det er avtalt at forsikringen skal settes i kraft og opphører klokken 24.00 den dag 
det er avtalt at forsikringen skal opphøre. Forsikring som skal tre i kraft samme dag som forsikringsavtalen inngås gjelder likevel 
fra det klokkeslett avtalen er inngått.

4. Automatisk fornyelse av forsikringsavtalen

Forsikringer som gjelder for ett år eller mer fornyes automatisk med ett år ved utløpet av forsikringstiden. Dette gjelder ikke hvis 
det er uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden eller forsikringstakeren, medlemmet eller 
Tryg varsler om at forsikringen ikke skal fornyes ved hovedforfall. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-2 og 12-7. 

Dersom medlemmet ikke ønsker at forsikringen skal fornyes ved hovedforfall må forbundet eller foreningen varsles innen 
forsikringstidens utløp.  Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-4 og 12-8.

5. Oppsigelse

 5.1 Medlemmets rett til oppsigelse i forsikringstiden
Medlemmets rett til oppsigelse utenom hovedforfall er angitt i forsikringsbeviset.    

5.2 Trygs rett til oppsigelse i forsikringstiden
Tryg kan si opp forsikringen i forsikringstiden hvis: 
• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Oppsigelsestiden er da på 14 dager. Se forsikringsavtaleloven 

paragrafene 4–3 og 13–3
• det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Forsikringen kan da sies opp med øyeblikkelig 

virkning. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4–3 og 13–3
• det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Oppsigelsestiden er da på 1 uke. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 

8-1 og 18-1
• det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger og oppsigelse er rimelig. 

Oppsigelsestiden er da på 2 måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4
• skadefrekvensen er unormalt høy eller skadeforløpet avviker fra det normale og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da 
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på to måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4.

6. Forsettlige og grovt uaktsomme handlinger

Har sikrede eller forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede eller forsikrede ved 
grov uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket for forsettlige og grovt 
uaktsomme handlinger gjelder likevel ikke hvis den sikrede eller den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne 
forstå rekkevidden av sin handling. Se forsikringsavtaleloven paragraf 4-9, 13-8 og 13-9.

7. Politianmeldelse

Brann, innbrudd, skadeverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

8. Vinningsforbud

Forsikringen skal ikke føre til vinning. Tryg erstatter, innenfor forsikringsavtalen, det tapet som er lidt. Forsikringssummens 
størrelse er ikke avgjørende for den forsikrede tingen eller interessens verdi.

9. Lovlig interesse

Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger.

Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon til en verdi som overstiger grensen for tollfri innførsel, 
er i sin helhet unntatt fra Trygs erstatningsplikt. Tilsvarende gjelder for gjenstander hvor det er utført tjenester eller reparasjoner 
i tilknytning til gjenstanden. Ved innførsel av flere gjenstander erstatter Tryg de gjenstander som har en samlet verdi under 
grensen for tollfri innførsel, dersom vilkårene for Trygs erstatningsplikt ellers er oppfylt. Grensene for tollfri innførsel følger av det 
som til enhver tid er fastsatt i tolloven med tilhørende forskrifter.

10. Valuta

Hvis ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis regnes alle beløp i norske kroner (NOK). Dette gjelder priser, 
forsikringssummer, erstatningsbeløp og eventuelle andre beløp som følger av forsikringsavtalen.

11. Garantiordning for skadeforsikring

Tryg er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. Garantiordningen skal ikke dekke mer enn 90 prosent av 
hvert enkelt krav. Krav etter forsikring som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100 prosent. 
Garantiordningen skal ikke dekke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. 
Merk særskilt at noen typer forsikringsavtaler ikke er omfattet av ordningen, herunder livsforsikringer. 

For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-
1502).

12. Egenandel

I erstatningsoppgjøret trekkes den egenandelen som er angitt i forsikringsbeviset, dersom ikke en annen egenandel er angitt i 
vilkårene. Hvis samme skadetilfelle omfattes av flere forsikringer i Tryg, trekkes kun en egenandel, den høyeste.

13. Renter av erstatningen

Sikrede eller forsikrede har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven paragrafene 8-4 og 18-4.

Tryg svarer renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om forsikringstilfellet er sendt til Tryg.

Forsømmer sikrede eller forsikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med forsikringsavtaleloven paragrafene 
8-1 og 18-1, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede eller forsikrede 
urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.
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14. Konsekvenser av svik

Den som gjør seg skyldig i svik mot Tryg, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med Tryg i 
anledning samme hendelse. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 4-2, 8-1, 13-2 og 18-1.

Tryg kan si opp alle de forsikringsavtalene som er inngått med den som har gjort seg skyldig i svik mot Tryg. Se 
forsikringsavtaleloven paragrafene 4-3, 8-1, 13-3 og 18-1.

Den som har gjort seg skyldig i svik har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede medgått forsikringstid.

15. Skjønn

Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten:
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan 
han eller hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han eller hun har mottatt 
underretningen, gi meddelelse om hvem han eller hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen 
av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommunen der forsikringstilfellet 
er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den 
rettskretsen der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi 
sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved 
avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme reglene avgir sitt skjønn 
over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes 
skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler 
hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. 
Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter.

16. Lovgivning, domstolsbehandling og verneting

Hvis ikke annet er avtalt gjelder norsk lovgivning. Det er Lov om forsikringsavtaler som regulerer avtaler om skadeforsikring og 
personforsikring. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norske domstoler hvis ikke annet er avtalt eller det er i strid med 
ufravikelige regler i gjeldende lovgivning.

17. Begrensninger i Trygs ansvar

17.1 Ekstraordinære hendelser
Tryg Forsikring dekker ikke under noen omstendigheter skader eller tap, eller økning i skade eller tap, som direkte eller indirekte 
skyldes eller står i sammenheng med:
• spredning av biologiske eller kjemiske substanser
• bruk av raketter
• atomvåpen
• radioaktiv stråling
• atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall
• radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer
• krig eller krigslignende handlinger uansett om krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlig forstyrrelse av den 

offentlige orden. Tryg dekker likevel krigsrisiko i utlandet når sikrede befinner seg i området hvor det bryter ut krig eller alvorlige 
uroligheter. Dette gjelder kun når området ble betegnet som fredelig før avreise. Dekningen for krigsrisiko er begrenset til en 
måned.

17.2 Terrorhandlinger
Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller 
tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle 
frykt i befolkningen.

Selskapets samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng 
med terrorhandling, er begrenset til maksimalt 500.000.000 kroner ved en og samme hendelse, og er begrenset til 1 milliard 
kroner per kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapet til 
sammen.
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Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer selskapet og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, 
regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges 
sumbegrensningen per hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.

18. Forsikringsbransjens fellesregistre

Tryg utleverer personopplysninger til følgende fellesregistre for forsikringsbransjen: 
• Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)
• Sentralt skaderegister (FOSS). 

Formålet med registrene er å forhindre forsikringssvindel og å sikre ensartet risikobedømmelse.

Enkelte forsikringsprodukter forutsetter at forsikrede leverer helseerklæring som skal vurderes av Tryg. I ROFF registreres 
opplysninger dersom helsevurderingen medfører avslag eller reservasjon. 

I FOSS registreres alle skadetilfeller som blir meldt til et forsikringsselskap. Ved registrering av et skadetilfelle får 
forsikringsselskapet automatisk en oversikt over alle skadetilfeller som skadelidte har meldt til FOSS.  Opplysningene er 
tilgjengelige for forsikringsselskapene i forbindelse med registrering av skadetilfelle og ved eventuell utbetaling.

Registrerte opplysninger slettes etter 10 år.

Finans Norge Forsikringsdrift er behandlingsansvarlig for registrene.

Den registrerte har rett til innsyn i sine egne opplysninger i registrene. Krav om innsyn sendes til Finans Norge Forsikringsdrift, 
Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

19. Personopplysninger

Opprettelse og gjennomføring av forsikringsavtaler innebærer at Tryg behandler personopplysninger om kunder og 
andre registrerte. Tryg er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at personopplysninger behandles i samsvar med 
personvernlovgivningen.

Nødvendige personopplysninger registreres og lagres i Trygs interne kunderegister for å kunne identifisere kundene og for at 
selskapet skal kunne oppfylle de forpliktelsene som følger av forsikringsavtalene som er inngått. 

De registrerte opplysninger vil kunne bli overført til et felles konsernregister i forbindelse med markedsføring av 
forsikringsprodukter og andre finansielle tjenester.  Det er mulig å reservere seg mot direkte markedsføring fra Tryg ved å 
henvende seg til selskapet som  registrerer reservasjonen i Trygs adresseregister.

Personopplysninger og andre opplysninger om forsikringsforholdet vil bli utlevert til offentlige myndigheter (skatteetaten, 
arbeids- og velferdsetaten, politiet etc) når dette følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt eller -adgang.

Se på www.tryg.no hvordan Tryg behandler personopplysninger. Her finnes også informasjon om rettigheter etter 
personopplysningsloven.

20. Trygs rett til å endre vilkår og premie ved fornyelse

Tryg forbeholder seg rett til å endre forsikringsvilkårene og premien ved fornyelse av forsikringsavtalen.
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