
Et medlemskab med bonus 
 

Som kunde i Tjenestemændenes Forsikring er du automatisk medlem af Trygheds-

Gruppen og har mulighed for at få udbetalt bonus. Som medlem kan du også på-

virke bl.a. TrygFondens og TryghedsGruppens strategi og bonus.  

Læs mere på www.tryghedsgruppen.dk.  

Mulighed for bonus 

Det afhænger bl.a. af TryghedsGruppens økonomiske resultat, om der kan udbeta-

les bonus – og hvor meget. Det besluttes hvert år i marts af de medlemsvalgte re-

præsentanter i TryghedsGruppen. Du er altså ikke garanteret bonus hvert år. 

Forventet bonus på 5-8 % 

Den forventede bonus vil typisk være 5-8 % af den samlede årlige pris for dine for-

sikringer hos Tjenestemændenes Forsikring. Dog er der en minimumsgrænse for 

udbetaling på 75 kr. (før skat), da administrationen for udbetalingen ellers vil over-

stige bonusbeløbet. 

Vil du vide mere? 

Så er du velkommen til at ringe til din forsikringstillidsmand eller hovedkontoret på 

70 33 28 28. Vores telefontid er 8.00-17.00 man-tors) og 8.00-16.00 (fre).  

 

TryghedsGruppen 
 
TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg, som Tjenestemændenes 
Forsikring er en del af, og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem 
langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Vi er demokratisk ledet, og vo-
res medlemsvalgte repræsentantskab er vores øverste myndighed. 
www.tryghedsgruppen.dk 

 

TrygFonden 
 
I TrygFonden arbejder vi for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres 
tryghed. Vi støtter hvert år hundredevis af projekter over hele landet inden for områ-
derne sikkerhed, sundhed og trivsel. TrygFonden arbejder uafhængigt med et almen-
nyttigt formål. 
www.trygfonden.dk 

Fakta om bonus 
 
Det er forsikringstageren (kunden), der får udbetalt bonus. Dvs. den person, der 
har indgået forsikringsaftalen med Tjenestemændenes Forsikring, og ikke eventu-
elt medforsikrede. 
 
Det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus. Det er derfor ikke muligt blot at 
fratrække beløbet fra prisen på dine forsikringer, og det påvirker ikke din bonus, 
hvis du har haft skader. Beløbet er skattepligtigt, og TryghedsGruppen sørger for 
indberetning til SKAT, hvis vi har dit CPR-nr. 
 
For at få bonus skal du: 

 være kunde hos os den 31. december året før udbetalingen og 
 være kunde hos os på beslutningstidspunktet i marts og 
 have fast bopæl i Danmark.  

 
Beregningen af din bonus sker på baggrund af de forsikringer, du har haft hos Tje-
nestemændenes Forsikring i året før bonusudbetalingen. Har du fx forsikringer hos 
Tjenestemændenes Forsikring fra den 1. juli og resten af året, vil din bonus blive 
beregnet ud fra prisen på dine forsikringer i de seks måneder. 

 

Samlet årlig pris for dine 
forsikringer 

Bonus ved 5 % (før skat) Bonus ved 8 % (før skat) 

938 kr. 0 kr.  75 kr. 
1.500 kr. 75 kr. 120 kr. 
5.000 kr. 250 kr. 400 kr. 

10.000 kr.  500 kr. 800 kr. 
15.000 kr. 750 kr. 1.200 kr. 
25.000 kr. 1.250 kr. 2.000 kr. 

 

Tjenestemændenes Forsikring 
 
Tjenestemændenes Forsikring har gennem flere år haft Danmarks mest tilfredse for-
sikringskunder. Samtidig er vi det selskab, hvor kunderne oplever, at de får mest værdi 
for pengene. Vi arbejder hver dag på at give den bedste rådgivning og service til vores 
kunder, så vi kan være medlemmernes bedste forsikringsselskab. 
www.tjm-forsikring.dk 

 
 
 
 
 
 


