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Hjelp ved mistanke om eller 

faktisk misbruk av din ID 

 

 

 

Fordeler som gjør det enkelt og skaper trygghet 

 

 Forebygge og begrense skade 

ved ID-tyveri 

 Misbruk i sosiale medier 

 Økonomisk misbruk 

Profesjonell samtalepartner 

som tar vare på deg når du 

trenger det  

 

 Psykologhjelp ved personlig krise 

 Hjelp ved mobbing 

 Forebyggende parterapi ved 

utfordringer i samlivet 

 

 

 

 

 

 

 Råd fra profesjonelle fagpersoner med 

byggteknisk bakgrunn 

 Ring eller send mail med bilde og vi 

hjelper deg 

 Benytt deg av vårt håndverkernettverk 

via vår hjemmeside 

 

 

 

 

Bygningsrådgivning med tilgang 

til vårt Håndverkernettverk som 

er klar for å hjelpe deg 
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 Anneks, garasje, naust, stabbur, uthus, tilbygg og påbygg som er under 

oppføring eller som blir oppført etter siste fornyelse er omfattet av 

forsikringen frem til neste fornyelsesdato 

 

 

 Nyfødte eller adopterte barn som forsikringstaker får etter siste fornyelse 

er ulykkesforsikret frem til neste fornyelsesdato 
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Trygghetsgaranti 
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 Telefon og mail tjeneste levert av 
 

 Tryg Plusskunder kan ringe eller maile anonymt 
bygningstekniske spørsmål til et team av høyt kompetente folk 
• Bygningsforskrifter 
• Norsk standard 
• Eller andre spørsmål om bolig, hytte, garasje, nøst, utedo 

m.m.  
 

 Eksempel: 
• Hjelp vi har fått maur, sprekk i en mur, sopp, råte eller 

lignende. Hva gjør jeg , hvordan forholde meg til dette? 
• Hjelp jeg skal bygge bad, hva må jeg passe på? 

 
 Kunden kan også sende bilder på sms eller mail 

• bolighjelpen@anticimex.no tlf: xx xx xx xx  
• Boliglinjen åpen: 08-16 

Bygningsrådgivning med tilgang 
til vårt Håndverkernettverk som 
er klar for å hjelpe. 
 
100% Gratis 
 
Anonymt – blir IKKE registrert i Tryg 

mailto:bolighjelpen@anticimex.no
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på Tryg.no under informasjonssidene for fordelsprogrammet 
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Bransje:      

håndverker 

Velg håndverker fra listen ved å klikke 

«Velg»:  
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Profesjonell samtalepartner 

som tar vare på deg når du 

trenger det  

 Psykologhjelp ved personlig krise 

 

 Hjelp ved mobbing 

 

 Forebyggende parterapi ved utfordringer 

i samlivet 

16. januar 2017 

Tlf: 04040  

(Behandlingsservice) 
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 Dødsfall i nær relasjon…: 

 Hva om venn eller kollega blir utsatt for en ulykke eller tar 

selvmord…?  

 

 Hva om barnet får en tøffere start på skoleåret enn ventet…?  

 Nå kan foreldre få tilgang til en profesjonell 

samtalepartner som kan råd i en vanskelig situasjon 

 Vi skal ikke kun bistå par som HAR gått fra hverandre... 

 Vi forebygger og tilbyr hjelp til dem som er i en kritisk fase, slik at 

de kan benytte 3 av de 10 timene krisehjelp FØR en evt skilsmisse  

 

 Husk: Krise er subjektivt 

 

 



Tryg ID 

Breaker slide - agenda 

Index number 
and topic  

according to 
agenda slide 

Header in  
2 lines maximum  

 



Header: Max one line 

Text: 
Verdana 16 pt 
RGB 0/0/0 

Header: 
Verdana 24 pt 
RGB 242/4/3 Tryg ID 

12 

 Hjelp ved mistanke om eller faktisk misbruk 
av din ID 
 

 Råd og informasjon om nettet 
 

 Hjelp til å kontakte eiere av nettsteder med 
forespørsel om å fjerne uønsket og/eller 
krenkende informasjon, bilder, 
katalogoppføringer som omhandler kunden, 
samt følge opp og sørge for at informasjon 
faktisk blir fjernet 

Det finnes kun én av deg — sørg 

for at det fortsetter å være slik!  

Finn hjelp og trygghet i Tryg ID 

16. januar 2017 


