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Kundefokus og
stigende udbytte
Forbedrede kundeoplevelser
I 2015 fortsatte vi arbejdet med at forbedre kundeoplevelsen. Det vigtigste har været at forbedre
betjeningen af kunderne, hvilket blandt andet har
medført, at medarbejderne har fået bedre mulighed for at opfylde kundernes behov ved første
kontakt. Der følges løbende op på kundernes
vurdering af kontakten med Tryg, og det er derfor tilfredsstillende, at der samlet har været en
stor forbedring udtrykt ved nøgletallet NPS, som
udgjorde 22 i 4. kvartal 2015 mod 11 på kapitalmarkedsdagen i november 2014 , og at mere end
78 procent af vores kunder giver os en score på
9 eller 10 i sms-undersøgelsen umiddelbart efter
hver kundekontakt. Samtidigt er det positivt for
Trygs kunder, at TryghedsGruppen, som ejer 60
procent af Tryg, har besluttet at uddele bonus til
de danske kunder fra 2016.
Effektiv forsikringsdrift
Resultatet for 2015 udgjorde 1.981 mio. DKK
svarende til en egenkapitalforrentning på
18,9 procent, en combined ratio på 86,8 samt
en omkostningsprocent på 14,9 før engangsomkostninger. Egenkapitalforrentningen var
lavere end målet for 2015 som følge af et meget
lavt investeringsafkast og engangsomkostninger. Tryg opnåede målene for combined ratio
og omkostningsprocent i 2015. Tryg har et mål
om at effektivisere med 750 mio. DKK frem mod
2017, og med 165 i 2015 var niveauet lidt højere
end målsat for året. Effektiviseringsprogrammet
bliver det væsentligste initiativ, som skal forbedre resultatet og nå en omkostningsprocent på
14 eller derunder i 2017.
Effektiv risikostyring
Risikostyring er helt essentielt for et forsikringsselskab – fra den overordnede risikostyring for

Tryg som helhed til fastsættelsen af priser på
produkterne til vores kunder. En milepæl i 2015
var Finanstilsynets godkendelse af den interne
kapitalmodel, og Tryg er således godt forberedt
på Solvens II-reglerne, som trådte i kraft fra
2016. Risikostyring er også vigtigt i forhold til
de enkelte produkter, og i 2015 var udviklingen inden for nogle få produkter, særlig løsøre
og ejendom, ikke tilfredsstillende. Der vil derfor
blive gennemført mindre prisjusteringer og øget
skadetaksering. Tryg vurderer løbende antal og
størrelse af skader.
Stabilt og stigende udbytte til aktionærerne
Det skal være attraktivt at være aktionær i Tryg,
og vi lægger vægt på, at aktionærerne i overensstemmelse med Trygs udbyttepolitik modtager
et stabilt stigende udbytte. Bestyrelsen foreslår et
udbytte på 3,50 DKK pr. aktie for 2. halvår 2015,
således at der for 2015 i alt vil være udbetalt 6,00
DKK pr. aktie. Tryg vurderer også ekstraordinært
aktietilbagekøb som en mulighed for at øge værdiskabelsen for vores aktionærer. I 2015 gennemførte vi et tilbagekøbsprogram på 1 mia. DKK, og
i 2016 planlægger vi at gennemføre et tilsvarende program, samtidig med at vi sikrer, at der er et
solidt kapitalgrundlag. Det samlede afkast til
aktionærerne i 2015 var 6,9 procent.
Tak til medarbejderne
Den positive udvikling i kundernes opfattelse af
Tryg og de økonomiske resultater har kun været
muligt gennem en stor indsats fra medarbejderne i Tryg, hvilket både bestyrelsen og direktionen gerne vil takke for.

Jørgen Huno Rasmussen
Bestyrelsesformand

Morten Hübbe
Koncernchef

Ambition
At blive verdens bedste forsikringsselskab.

At være Tryg
Vi skaber tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer.
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Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter
til både privatpersoner og virksomheder.
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Vores 3.400 medarbejdere sikrer tryghed for 2,8 millioner
kunder og behandler årligt cirka 950.000 skader.
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Trygs resultat
Combined ratio 2011-2015
100
95
90

Tryg indfriede i 2015 de finansielle mål om en combined ratio under
90 og en omkostningsprocent under 15. Vi har i 2015 opnået en
egenkapitalforrentning på 18,9 procent mod et mål på 20 procent
som følge af et meget lavt investeringsafkast og engangsomkostninger
på 120 mio. DKK relateret til Trygs effektiviseringsprogram.
Resultatet for 2015 blev 1.981 mio. DKK
mod 2.557 mio. DKK i 2014 og var påvirket
af et lavt investeringafkast, engangsomkostninger relateret til Trygs effektiviseringsprogram samt et højere niveau af
vejr- og storskader. Resultatet var positivt
påvirket af Trygs effektiviseringsprogram,
som er vigtigt for at forbedre resultatet for
at nå målene frem mod 2017. I 2015 blev
der arbejdet intensivt med at øge kundeloyaliteten i de forskellige forretningsområder, og dette har medvirket til, at der har
været en forbedring i alle kundemålene.
Investeringsresultatet var negativt med 5
mio. DKK mod 360 mio. DKK i 2014. Resultatet var især påvirket af faldende aktiekurser, som særligt i 3. kvartal 2015 førte til
et negativt investeringsresultat. Præmieindtægterne udgjorde 17.977 mio. DKK, hvilket
i lokal valuta svarer til en reduktion på 0,8
procent. I forhold til 2014 var der især i Privat tale om en væsentligt forbedret udviklingstrend med en vækst på 0,3 procent for
året og 1,1 procent i 4. kvartal 2015.
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Erstatningsprocenten udgjorde 71,5 mod
69,6 i 2014, og det højere niveau kan især
henføres til et højere niveau af stor- og vejrskader. Erstatningsprocenten blev positivt
påvirket af skadeinitiativerne på 105 mio.
DKK, som vedrører forbedrede indkøbsaftaler og forbedrede systemer. Erstatningsniveauet var også påvirket af stigende
erstatninger inden for særligt villa- og bygningsforsikringer.

”Bestyrelsen foreslår,
at der udbetales et
udbytte på 3,50 DKK
pr. aktie.

”

Omkostningsprocenten blev 15,3, og korrigeret for engangsomkostninger vedrørende Trygs effektiviseringsprogram, som
skal sikre, at Tryg når målet om en omkostningsprocent på eller under 14 i 2017,
udgjorde omkostningsprocenten 14,9, og
målet om en omkostningsprocent på
under 15 i 2015 blev dermed opfyldt.

Kapitalforhold
Trygs egenkapital udgjorde 9.831 mio. DKK
ved udgangen af 2015. Tryg opgør det individuelle solvensbehov i henhold til Finans
tilsynets retningslinjer. Solvensbehovet udgjorde 6.193 mio. DKK pr. 31. december
2015, og i forhold til basiskapitalen, der
udgjorde 9.525 mio. DKK, havde Tryg en
kapitaloverdækning på 3.332 mio. DKK
svarende til 54 procent.
Udbyttepolitik
Tryg udbetalte i forbindelse med halvårsregnskabet et udbytte på 2,50 DKK pr.
aktie, og bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 3,50 DKK pr. aktie i
forbindelse med årsregnskabet for 2015,
således at der er i alt er udbetalt 6 DKK
vedrørende regnskabet for 2015. Der er
i 2015 gennemført et aktietilbagekøb på
1 mia. DKK, og for 2016 planlægges et tilsvarende aktietilbagekøbsprogram, som
afventer godkendelse af Finanstilsynet.
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1.981 mio.
Årets resultat blev1.981 mio. DKK efter skat.
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Egenkapitalforrentning på 18,9 procent efter skat.

2016
Strategiske
initiativer

Ambitiøse
finansielle mål

Trygs ambition er at blive verdens bedste forsikringsselskab. Denne ambition
er udgangspunkt for alle de strategiske tiltag, som Tryg gennemfører. De fire
planlagte strategiske initiativer for 2016 er uændret i forhold til 2015.

Det er Trygs ambition at blive verdens bedste forsikringsselskab,
og vi har derfor sat en række ambitiøse finansielle mål frem mod
2017.

Kunderejse & succeskultur I 2015 implementerede Tryg Net Promoter Score (NPS) i alle salgskanaler og skadeteams i Danmark,
Norge og Sverige. I løbet af 2015 har Tryg sendt flere end 600.000
sms’er til kunder, som har været i kontakt med Tryg, og modtog
mere end 200.000 svar. 78 procent af kunderne vurderede kontakten med Tryg som værende mellem 9 og 10 på en skala fra 1-10,
hvor 10 var højeste score. Tryg opnåede i 2015 en NPS-score på
22, hvilket svarede til målet frem mod 2017, og som svarer til en
fordobling siden november 2014, hvor målet frem mod 2017 blev
præsenteret. For at forøge medarbejdernes kompetence og motivation har Tryg implementeret et værktøj, der skal sikre, at det er
synligt for den enkelte medarbejder, hvordan han eller hun bidrager
til de overordnede mål.

Digitalisering er meget vigtig og vil blive endnu vigtigere i fremtiden. For at udvikle den digitale kommunikation med kunderne
er det vigtigt, at kunderne har givet tilsagn om digital kommunikation. I Danmark har 80 procent af kunderne givet dette tilsagn,
og i Norge er det 63 procent af kunderne, der har givet tilsagn.
I 2016 vil fokus være på at udvikle selvbetjeningsløsninger og
krydssalg. Målet for 2017 er, at 90 procent af kunderne er digitale,
og at 80 procent af Trygs digitale kunder skal rapportere skader
via Trygs hjemmesider.

Leading in efficiency Efter at Tryg havde nået målene for det tidligere effektiviseringsprogram, fastlagde Tryg et nyt program med
et mål på 750 mio. DKK fordelt med 500 mio. DKK på skader og
250 mio. DKK på omkostninger. Tryg ønsker at fortsætte med at
udnytte mulighederne for at indgå effektive indkøbsaftaler og at
reducere omkostningerne gennem outsourcing og effektivisering
af processerne.

har været et meget væsentligt initiativ de seneste
år. Ved slutningen af 2015 havde Tryg udviklet 33
nye prisdifferentierede produkter. I 2016 vil en
vigtig opgave være at konvertere porteføljen, så
alle kunder har de mest opdaterede produkter.
Herudover vil Tryg fortsætte med at udvikle produkterne, så vi i 2017 har opnået, at 25 procent
af vores produkter er mere avancerede end
konkurrenternes.

It-stabilitet og digitalisering It-stabilitet er meget vigtigt for et
forsikringsselskab, som er meget afhængigt af it-systemer i både
salgs- og skadebehandlingen. Efter overgangen til TCS Tata
Consultancy har der været en gradvis forbedring i it-stabiliteten.

Next Level Pricing

Tryg har i 2015 opnået en combined ratio på 86,8 og en omkostningsprocent på 14,9, før engangsomkostninger, og vi har dermed
nået de opstillede finansielle mål om en combined ratio på 90 eller
derunder og en omkostningsprocent på under 15 for 2015.

Trygs finansielle
mål 2017

≤   87

Combined ratio på 87 eller derunder.
Egenkapitalforrentningen var i 2015 på 18,9 procent og var dermed lavere end målet på 20 procent eller derover for 2015 som
følge af et meget lavt investeringsafkast og engangsomkostninger.
Frem mod 2017 har Tryg opsat en række ambitiøse mål, som
blandt andet skal understøttes af Trygs kundemål.
Tryg har et mål om en combined ratio på eller under 87, hvilket
blandt andet skal opnås gennem en fortsat forbedring af omkostningsprocenten med et mål på 14 eller derunder. En lav omkostningsprocent forbedrer Trygs konkurrenceevne og skal opnås
gennem en fortsat forbedring i effektiviteten.

≤ 14

Omkostningsprocent på 14 eller derunder.

≥   21 %

Egenkapitalforrentning efter skat på
21 procent eller derover.

Tryg har et mål om en egenkapitalforrentning på eller over
21 procent i 2017. Tryg ønsker, at forretningen skal være i stand
til at leve op til denne målsætning, men i et år med et meget lavt
eller endog negativt investeringsafkast kan det vise sig, at målet
ikke kan nås.
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Vi bruger viden
om vores kunder aktivt

På vej mod kundemålene
I 2014 meldte vi nogle ambitiøse kundemål ud til markedet:
I 2017 skal:
• NPS være fordoblet.
• Fastholdelsesprocenten forbedres med 1 procentpoint.
• Antallet af kunder med 3 eller flere produkter forøges med
5 procentpoint.
Allerede to år før tid har vi nået vores mål om at fordoble
NPS, som er steget fra 11 til 22 på bare et år.

I Tryg har vi en ambition om at blive verdens bedste
forsikringsselskab. Det kan vi kun blive, hvis vi lytter
til vores kunder og bruger deres feedback til at
levere endnu bedre kundeoplevelser.

I 2014 begyndte vi at sende sms’er ud til
vores kunder, så de kan bedømme vores
service og skadebehandling på en skala
fra 1-10. Efterfølgende ringer vi kunderne
op for at få deres feedback på, hvad vi kan
gøre bedre. Udover de daglige ledere tager
direktionen også deres tørn og ringer hver
måned til en håndfuld kunder i begge ender af skalaen.
I 2015 tog vi skridtet videre og omsætter
input fra vores kunder til konkret viden, der
skal gøre os i stand til at give kunderne en
endnu bedre oplevelse.
Kundernes feedback viser blandt andet,
at den tætte relation og det at blive lyttet til betyder rigtig meget. Derfor har vi
i 2015 taget initiativ til flere træningsog coachingprogrammer for vores ledere,
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assurandører og skadebehandlere, hvor
de bliver trænet i den gode kundedialog.

”Vi tror på, at det gør
en forskel for kunderne,
at de oplever et rigtigt
levende menneske i den
anden ende.

”

Balance mellem det digitale
og det personlige
Vi arbejder løbende på at blive mere tilgængelige over for vores kunder – blandt
andet ved at vores kunder i højere grad kan

Status for de resterende kundemål ser således ud:
• Fastholdelsesprocenten er forbedret med 0,2 procentpoint.
• Antallet af kunder med tre eller flere produkter er forbedret
med 0,4 procentpoint.

Tilbagemelding fra
kunderne
Sms’erne har en klar effekt, og
vores kunder er glade for at blive ringet op. Derfor fortsætter vi
med vores sms-målinger, men i
2015 ændrede vi sms-teksten,
så den mere går på vurderingen
af den enkelte medarbejder frem
for Tryg som helhed. Med den
ændring bliver fokus mere rettet
mod den enkeltes NPS-score,
og det er også forventningen, at
NPS vil stige. I 2015 udsendte
vi flere end 600.000 sms'er, og
vores medarbejdere fik en gennemsnitlig score på 9.

betjene sig selv via vores onlineløsninger. Men samtidig søger vi at holde en
balance mellem det digitale og det personlige – for kunderne fortæller os, at
netop den personlige relation er vigtig for den gode kundeoplevelse.

Trygs kundemål 2017

Siden marts 2015 har vi derfor arbejdet på at styrke relationen til kunderne i
den indledende kontakt med os, for vi ved, at netop denne fase er afgørende
for kundeoplevelsen og kundens loyalitet fremover.

22

Håndskrevne breve gør det mere personligt
Et af de mest konkrete tiltag er en helt ny servicestrategi i Privat, som skal sikre,
at vi hver gang giver kunden en oplevelse ud over det sædvanlige.
En del af den nye servicestrategi er, at kunderne skal opleve en mere personlig
kontakt ved, at vi blandt andet svarer kunderne med håndskrevne breve.
Vi tror på, at det gør en forskel for kunderne, at de oplever et rigtigt levende menneske i den anden ende. Og den foreløbige feedback er positiv:
Kunderne fortæller om det til deres venner og familie, og det har også givet os
omtale på vores facebookside, facebook.com/TrygDanmark.

Net Promoter Score (NPS), anbefalingsgrad på 22.

88,9

Fastholdelsesprocent på 88,9.

61,3 %

Kunder med ≥ 3 produkter på 61,3 procent.
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Privat

Vores
forretningsområder

På vej mod
kundemålene
Privats 837 medarbejdere betjener
henholdsvis det danske og norske marked
for privatforsikringer.

Tryg tager beslutningerne tæt på kunderne
For at vi kan skabe kundeoplevelser i verdensklasse, tror vi på, at det skal være enkelt og hurtigt at komme i kontakt med os. Tryg er delt op i ti nationale forretningsområder med hver deres direktør i spidsen.
Det sikrer, at vi kan træffe decentrale beslutninger, hurtigt og tæt på kunderne i det enkelte nationale
marked. Vi har etableret centrale udviklingsfunktioner, så vi bruger endnu flere kræfter på at sikre innovation, udvikling og effektivisering på tværs af organisationen.
Direktion/Executive Board
Koncernchef/CEO
Koncerndirektør/COO

Koncernfinansdirektør/CFO

Privat DK

Privat NO

Erhverv DK

Erhverv NO
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Endnu flere får glæde af de nye produkter i 2016
Hver gang vi udvikler et nyt produkt, skal vi opdatere vores eksisterende kunders produkter. Det er derfor et af vores store fokusområder i 2016, og arbejdet er allerede godt i gang. Vi forventer i løbet af 2016 og 1. kvartal af 2017,
at en stor andel af de eksisterende kunder kommer over på de nye produkter.
På den måde vil endnu flere af vores privatkunder få glæde af de mange nye
tilvalgsdækninger og fordele, vi har udviklet i de seneste år.

Bedst i Test på Indbo

Industri NO

Skade NO
Skade DK

Fleksible produkter giver bedre oplevelser
Vores kunder efterspørger enkle og fleksible løsninger. I 2015 har Privat lanceret
flere produkter, som vores kunder selv kan sammensætte efter behov. Blandt
de største er en ny bilforsikring og en ny sundhedsforsikring bestående af
moduler, som kunderne selv kan til- og fravælge.

Sverige Privat
& Affinity

Industri SE
Industri DK &
Tryg Garanti

Privat har cirka 1 mio. kunder og en omsætning på 8,8 mia. DKK. Salget foregår primært via callcentre, gruppeaftaler og assurandører samt gennem samarbejdet med Nordea.

Forbrugerrådet TÆNK har sammenlignet ni familie- og indboforsikringer
og anbefaler Tryg til Bedst i Test, vurderet på dækninger, kundetilfredshed,
antallet af ankenævnssager og pris.

Tryg Plus
– fordele der skaber tryghed
Det handler egentlig ikke om forsikring –
det handler om at være tryg.
Tryg ID – rådgivning og hjælp til at fore
bygge, opdage og begrænse misbrug af
personlige oplysninger. Tryg har i 2015
opdateret Tryg ID, så fordelen også omfatter misbrug og tyveri af identitet på de
sociale medier. Her hjælper vi vores Tryg
Plus-kunder med at stoppe tyveriet, og vi
rådgiver om, hvordan kunderne forebygger, at det ikke sker igen.
Tryg Bolighotline – uanset om Tryg Pluskunder bor i hus, lejlighed eller fritidshus,
kan du henvende dig til Bolighotlinen og få
hjælp til at vedligeholde og afhjælpe mindre problemer i boligen. Ring til Tryg Bolighotline på 44 20 47 20 eller læs mere på
tryg.dk
Tryg i Livet® – fri adgang til anonym sundheds- og krisehotline.
Tryg Boligalarm – en alarmløsning til fast,
lav pris, som reducerer risikoen for indbrud,
vand og brand.
Tryg Backup – nem, billig og løbende back
up af kundens data.
Læs mere på tryg.dk
eller ring på +45 70 11 20 20.
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Erhverv

Nye
trygge fordele

Brand i Experimentarium
Hurtig og professionel
håndtering
I april 2015 udbrød der brand i forbindelse
med ombygningen af en af Danmarks
mest populære turistattraktioner, Experimentarium i København. Skaderne løb op
i et tocifret millionbeløb.
Den 27. april 2015 er en dag, administrerende direktør for Experimentarium
Kim Gladstone Herlev sent glemmer. Han
måtte haste fra et bestyrelsesmøde, da
hans virksomhed stod i flammer.
”I forbindelse med ombygningen gik der
ild i tagkonstruktionen, og det stod hurtigt
klart, at en af vores mest populære udstillinger, Vandudstillingen, ikke stod til at
redde. På krisemødet dagen efter var jeg
stadig meget rystet over oplevelsen, så her
var jeg glad for, at Tryg bidrog med det professionelle og faglige overblik”, siger han.
Ud over at dække selve skaderne sørgede
Tryg for kontakten til de forskellige invol-
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verede parter samt råd og vejledning til
håndtering af situationen.

Erhvervs 527 medarbejdere tilbyder
forsikringer til små og mellemstore danske
og norske virksomheder og landbrug med
op til 100 ansatte.

Fik et forsikringstjek
”For mig var det en meget voldsom begivenhed, og jeg oplevede fra første dag, at
Tryg tog professionelt hånd om situationen. Vi har virkelig fået øjnene op for, hvor
vigtigt det er at være ordentligt dækket.
Derfor har vi efterfølgende haft møder
med vores forsikringsrådgiver i Tryg for at
få gennemgået vores dækninger, så vi fortsat kan føle os trygge”, siger Kim Gladstone
Herlev.

Erhverv har en årlig omsætning på cirka 4,0 mia. DKK. Salget foregår
primært via eget salgskorps, mæglere, kundecentre og gruppeaftaler.
Erhverv har i 2015 arbejdet målrettet på at opnå vores kundemål frem mod
2017. Således har vi blandt andet ændret strukturen, så vi giver mere mandat til de medarbejdere, der har den daglige kontakt med kunderne. Det har
blandt andet den effekt, at flere henvendelser bliver løst ved første kontakt
– og dermed en langt bedre kundeoplevelse.

Hverken personale eller gæster var til
stede på grund af ombygningen, og de
mange håndværkere, der arbejdede på
renoveringen, var med til at sørge for, at
branden ikke bredte sig til nabohuset.

Nye fordele giver mere tryghed
Som en del af vores ambition om at levere kundeoplevelser i verdensklasse
lancerede vi i 2015 Tryg Plus Erhverv, som er et fordelsprogram, der skal skabe mere værdi og give mere tryghed for vores små og mellemstore virksomheder. Programmet indeholder blandt andet adgang til attraktive indkøbsaftaler, en lang række forebyggelsestilbud samt en forbedret netbanksdækning.
Tryg Plus Erhverv indeholder også et forsikringstjek, der giver virksomhederne en 360 graders gennemgang af forsikringsforhold minimum en gang om
året. Det skal sikre, at virksomheden altid får den bedste rådgivning samt
sikkerhed for, at dækningen matcher ønsker og behov.

Experimentarium åbner efter planen igen i
september 2016.

Foto: Mette Broksø

Tryg Plus Erhverv
Fordelsprogrammet giver vores små og mellemstore
erhvervskunder mere tryghed og sikrer dem samtidig mere tid til at drive og udvikle deres forretning.
Programmet indeholder blandt andet:
• Årligt forsikringstjek, der sikrer, at kundernes

aftaler matcher deres ønsker og behov.
• Tryghedsgaranti – vi holder hånden under

kunderne, hvis de glemmer at opdatere
deres forsikringer hos os.
• Øget dækning på Netbankforsikringen

fra 3 mio. DKK til 5 mio. DKK for de kunder,
der allerede har den.
• Forebyggelsestiltag til attraktive priser

som tyverialarm, DNA-mærkning og
termografi inklusive eltjek.
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Industri

Styrket position
på det svenske
marked

Kundeoplevelsen
i fokus

Industri tilbyder forsikringer til store virksomheder under brandet Tryg i Danmark og Norge
og under brandet Moderna i Sverige.

Forretningsområdet Sverige er med sin
årlige omsætning på cirka 1,3 mia. DKK
og 333 medarbejdere primært fordelt
på kontorer i Malmö og Stockholm Trygs
mindste forretningsområde.

Trygs industrikunder i Danmark og Norge har over 100 ansatte og en omsætning på over 100 mio. DKK, mens vi i Sverige tilbyder løsninger til alle typer
virksomheder gennem forsikringsmæglere. Industri har 265 medarbejdere,
der betjener cirka 3.500 kunder, og en årlig omsætning på i alt 3,9 mia. DKK.
Industri leverer skræddersyede løsninger og risikorådgivning målrettet den
enkelte kundes behov. Vi betjener vores kunder både via eget salgskorps og
gennem forsikringsmæglere. For kunder med internationalt forsikringsbehov
samarbejder vi blandt andre med det globale forsikringsselskab AXA. Samarbejdet sikrer, at vi kan følge med kunden verden over og levere en samlet
forsikringsløsning.
Vi træner for at levere endnu bedre kundeoplevelser
I 2015 har vi arbejdet systematisk med at sikre endnu bedre kundeoplevelser. Blandt andet har vi trænet og udviklet vores medarbejdere i dialogen med
kunderne, og derudover har vi styrket samarbejdet yderligere i de forskellige
tværfaglige og tværnordiske kundeteams, vi er organiseret i.
Det er et tiltag, vi har taget, fordi vi har spurgt vores kunder og mæglere om,
hvilke af Tryg Industris leverancer, der er de vigtigste for kundeoplevelsen.
Her fremhæver vores kunder netop den personlige kontakt til Trygs medarbejdere og den ekspertviden, de råder over, som afgørende for den gode
kundeoplevelse.
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Sverige

Moderna Försäkringar ønsker at være kundernes naturlige valg af forsikringsselskab i Sverige, og ved at supplere vores almindelige produkter med specialforsikringer fra vores subbrands Atlantica Båtförsäkring, Bilsport & Mc Specialförsäkring og Moderna Djurförsäkring kan vi tilpasse produkterne efter kundernes
individuelle behov og ønsker.

Solid kapitalposition og rating
Tryg har en 'A-' rating hos kreditvurderingsinstitutet
Standard & Poor's og har et mål om at fastholde
denne rating.
Ved udgangen af 2015 havde Tryg en kapitaloverdækning på 54 procent i forhold til det individuelle
solvensbehov, hvilket understreger Trygs solide kapitalgrundlag til sikkerhed for kunder og aktionærer.

Overtager Skandias aktiviteter inden for børneforsikring
Det er Modernas ambition at kunne tilbyde vores kunder de bedste, nyeste og
mest opdaterede produkter. Vi ser et stort vækstpotentiale i børneforsikringer
– det er derfor en af Modernas store satsninger fremover, og med overtagelsen
af Skandias aktiviteter inden for netop børneforsikring samt voksen- og seniorulykkesforsikring og forsikringer til gravide styrker vi vores markedsposition på
de områder.
Den nye portefølje på cirka 150.000 forsikringsaftaler svarende til omkring
250 mio. SEK integreres i Moderna Forsäkringar og er et naturligt skridt i vores
ambition om at styrke Trygs position på det svenske marked. Vi afventer fortsat
myndighedernes godkendelse, men forventer, at det sker i 2016.

Først i Sverige med en
individuelt tilpasset bilforsikring
I 2015 lancerede Moderna Försäkringar Sveriges
første individuelt tilpassede bilforsikring, Moderna
Smart, som fungerer sammen med en mobil-app.
App'en måler kundens kørselsadfærd – en sikker
kørsel giver rabat på forsikringsprisen.
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Forebyggelse skaber
tryghed og øger salget
Skader har ofte både menneskelige og økonomiske
konsekvenser. Derfor er det både i kundens og
Trygs interesse at minimere risikoen for skader.

Inden for det seneste år har vi igangsat flere forebyggende initiativer for at give kunderne mere tryghed – et af dem er gratis uddeling
af DNA-kit i et forsøgsområde i henholdsvis Norge og Danmark.
Forebyggelseschef Charlotte Gøttler fortæller om erfaringerne fra
et område i Sønderborg, der var hårdt plaget af indbrud:
”Der var 90 beboere, der tog imod DNA-kittet. Politiets data viser,
at antallet af indbrud i Sønderborg-området generelt er faldet med
26 procent, og vores data fra testområdet viser et fald i indbrud på
53 procent hos gruppen med DNA. Altså ser vi et dobbelt så stort
fald som resten af området”.
DNA førte til nye kunder i Norge
Vi tog erfaringerne fra Sønderborg videre til Norge, hvor vi uddelte DNA-kit til 280 husstande i det indbrudsplagede boligområde
Hasleåsen i Sandefjord. Udover at reducere antallet af indbrud har
det ført til mere end 50 nye kunder i området.
”Undersøgelser viser, at mærkning med syntetisk DNA har en klar
præventiv effekt på indbrud. At der så oven i købet er flere, der har
lyst til at være kunde hos os, er bare rigtig positivt”, siger forebyggelseschef i Norge Elin Ljones.
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Hvad er DNA-mærkning?
Som det første forsikringsselskab bruger Tryg
DNA-mærkning aktivt i kampen mod indbrudstyvene. DNA-mærkning er en usynlig og syntetisk
væske, som skal smøres på alle værdigenstande
som for eksempel smykker, computere og cykler. Væsken kan ses under UV-lys og kan ikke
fjernes igen. DNA-koden er unik og bliver derfor
linket direkte til ejermanden. En tyv, der stjæler
en DNA-mærket værdigenstand, vil derfor blive
kædet direkte sammen med det pågældende indbrud og derfor have sværere ved at afsætte sine
varer til hælere.
Tryg Plus-kunder kan købe DNA-kittet til en fordelagtig pris på tryg.dk/forebyg-skade/
Dna-maerkning/dna-maerkning

Ny og mere
fleksibel
bilforsikring

Bilforsikring er det største produkt i Tryg
og udgør cirka en tredjedel af den samlede
portefølje. Vi har derfor konstant fokus på
at udvikle produktet, så vores kunder med
bil får en endnu bedre kundeoplevelse, og
i 2015 gik vi i luften med et helt nyt bilprodukt. Blandt andet vil vores kunder
fremover som noget nyt automatisk være
elitebilister, når de er fyldt 30 år og har tre
skadefri år.

Find flere
tilvalgsdækninger
på tryg.dk
Vores nye bilforsikring tilbyder desuden
udover en god basisdækning en række
nye tilvalgsdækninger, så vores kunder
selv kan sammensætte forsikringen efter
behov.

Blandt de nye
tilvalgsdækninger er
• Parkeringsskade
	Dækker mindre skader, der er sket,
mens bilen har holdt parkeret.
• LåneBil Ekstra
	Hurtig adgang til en lånebil, hvis
kundens egen bil bliver stjålet
eller totalskadet.
• Førerforsikring
	Dækker skader på føreren af bilen
ved eneuheld.

Ekstra tryghed ved
køb af brugt bil
I 2015 lancerede Tryg som det første forsikringsselskab et bilskiftekoncept i Danmark, der skal give
kunder, der handler bil privat, ekstra
tryghed. Konceptet består af en bilattest og en bilskifteforsikring. Tryg
Bilattest er en mulighed for sælger
– uanset om han eller hun er kunde
i Tryg – til at få en bedømmelse af
bilen fra en uvildig tredjepart. Med
Tryg Bilattest i hånden kan sælger
skille sig positivt ud fra andre sælgere af tilsvarende biler. Køberen
af bilen vil med bilattesten kunne
tegne vores bilskifteforsikring, som
dækker de vigtigste mekaniske dele
på bilen i de første seks måneder.
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Bilforsikring

Sundhedsforsikring

En bilkunde i Tryg vil
i gennemsnit have en
bilskade hvert 5. år

Bedst i Test
Forbrugerrådet TÆNK har sammen
lignet bilforsikringer fra 11 forskel
lige selskaber og valgt Tryg som
Bedst i Test.
I testen fremgår det, at Tryg har
det bedste produkt på hylden i den
samlede bedømmelse vurderet ud
fra pris og dækning. Samtidig får
Tryg anerkendelse for behandling
af skadesager, hvor der er lagt vægt
på, at kunderne oplever god service
og kvalitet ved kontakt med deres
selskab.
Endvidere fremgår det af testen, at
Tryg er et af de selskaber, som har
forholdsvis færrest sager i Anke
nævnet for Forsikring, hvor kunderne
får medhold.

318.500

Bilskader behandles årligt.

245.000

Bilforsikringer sælger vi årligt.
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I 2015
udbetalte Tryg
169 mio. DKK
til behandlinger

69 % operationer
18 % fysioterapi & kiropraktor
11 % psykolog & psykiater
2 % andet

Årlige udbetalinger
for kaskoskader
i Danmark og Norge på 2,2 mia. DKK fordeler sig som følger:

56 % buler mv.
18 % totalskade
12 % øvrige
10 % glas
4 % vejhjælp

1,2 millioner bilkunder i Tryg
1 ud af 5 danskere er bilkunde hos Tryg.

136.000

Lægen med i lommen

har en sundhedsforsikring
i Tryg.

I efteråret 2015 lancerede Tryg en fornyet udgave af vores
sundhedsforsikring, som har en mere risikorigtig pris og sam
tidig giver vores kunder en bedre og mere digital oplevelse.
Forsikringen har en helt ny grunddækning, en Diagnoseforsikring, som blandt andet sikrer hurtig udredning. Des
uden er produktet langt mere fleksibelt i produktsam
mensætningen og giver kunden flere valgmuligheder.
Møder vores kunder digitalt
I en travl hverdag, hvor der skal være tid til både familieog arbejdsliv, efterspørger vores kunder nemme og hurtige
onlineløsninger. Som de første i markedet introducerer vi
derfor en ny forebyggelses-app, der indeholder både en
læge-hotline med privat lægevagt via videokonference på
mobilen og en Sundhedsprofil Plus, hvor det er muligt at
holde videokonference med en diætist eller fysioterapeut.
Dermed bringer vi lægen til den syge og den sundhedsfag
lige konsulent til kunden og ikke omvendt.

Aldersfordeling af
kunder med en
sundhedsforsikring
Anført i procent.

33

36

≤ 35 år

36-50 år

31

> 50 år
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Vi skal give kunderne
oplevelser i verdensklasse
Mød koncernchefen for Nordens næststørste skadeforsikringsselskab, som fortæller om, hvordan han navigerer Tryg gennem
et farvand fuld af forandringer.

I et sjældent roligt øjeblik gør Morten Hübbe status over rollen som koncernchef.
Han har lige gennemført en større organisationsændring, der giver mere mandat
til nationale forretningsområder, og som skal sikre, at beslutningerne kan tages
tættere på kunderne. Koncernchefen forklarer, at det er en nødvendig ændring
for, at Tryg hurtigt kan reagere på udviklingstendenser på de enkelte markeder.
”Klimaet ændrer sig, den teknologiske udvikling er meget intens, vi lever længere, og verden bliver stadig mere globaliseret. Det er bare nogle af de udfordringer, vi som forsikringsselskab konstant må forholde os til, og det stiller
store krav til, at vi hele tiden udnytter mulighederne ved at være innovative
og samtidig tilpasser os den verden, vi er en del af”, siger han og fortsætter:
”En af de større udfordringer for samfundet er, at der sker en gradvis stigning
i udgifterne til sundhedsvæsenet – derfor ser jeg en udvikling mod, at forsikringsselskaber i denne sammenhæng kommer til at spille en endnu vigtigere
rolle i fremtiden. Konkret tror jeg, at denne udvikling vil føre til, at flere og flere
vil blive omfattet af en privat sundhedsforsikring”.
Alle mand om bord
En stor del af Morten Hübbes hverdag består i at møde lederne og medarbejderne for at få alle med på den forandringsrejse, Tryg er på.
”Det er mit ansvar at sikre retningen og få hele organisationen med på forandringsrejsen. Derfor bruger jeg mange kræfter i det daglige på at møde lederne og
medarbejderne – både ved ledersamlinger og møder i det enkelte divisioner, men
også til de årlige stormøder, hvor medarbejderne heldigvis har mod på at udfordre
mig direkte med masser af spørgsmål til for eksempel vores strategi, så vi den vej
rundt får en god debat om, hvordan vi når vores mål", siger han.
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Herudover deltager Morten Hübbe jævnligt, når afslutningen af større projekter fejres, og det er en stor motivation for ham i dagligdagen.
”Det, der virkelig motiverer mig, er, at jeg arbejder
med en dygtig organisation. Og min arbejdsglæde
stiger, når jeg oplever medarbejdere, der lykkes med
udfordringer og kommer i mål med svære projekter”,
siger han.

til at performe bedst er det ifølge Morten Hübbe blandt andet vigtigt at holde
den rette balance mellem arbejde og familieliv.
”Jeg mener, at man skal give sig 140 procent, når man er på arbejde – men
man skal holde fri, når man har fri. Jeg prioriterer min familie meget højt, og
det er sådan, jeg får det til at virke. Det er jo de samme overvejelser, enhver
medarbejder står over for, og jeg mener, det er vigtigt at holde en balance mellem arbejdsliv og familieliv”, siger han.

Kunderne er Trygs vigtigste aktiv, og vi skal gøre alt,
hvad vi kan, for at de oplever en professionel betjening. Blandt andet derfor er det vigtigt for Morten
Hübbe at følge kunderne tæt.

På vej mod fremtidens forsikringsselskab
En ting er ifølge koncernchefen sikkert: Vi kan ikke læne os tilbage og lade os
føre med strømmen. Det kræver nytænkning ved udvikling af både produkter
og organisationen at holde trit med en verden i forandring. Derfor har vi også i
forbindelse med organisationsændringen etableret nye centrale udviklingsfunktioner for at bruge flere kræfter på at sikre innovation, udvikling og effektivisering.

”For eksempel ringer jeg en gang om måneden til private og små erhvervskunder, der både har scoret os
lavt og højt i vores sms-målinger. Kundernes feedback
bruger vi til at forbedre os, så vi kan blive verdens
bedste forsikringsselskab. Det er ekstremt værdifuldt
for mig at høre direkte fra de enkelte kunder, hvor vi
gør det godt, og hvor vi skal anstrenge os endnu mere”,
siger Morten Hübbe.

”I år er vi også gået med som investor i verdens første innovationsprogram
inden for forsikring, 'Insurance Accelerator'. Det er et 3-årigt program, der giver os mulighed for at påvirke og lære af nogle af verdens mest spændende
nytænkende virksomheder i vores branche. Virksomheder, der kommer til at
sætte en helt ny agenda for nye måder at drive, udvikle og møde fremtidens
kundebehov på i en branche i forandring”, siger han og fortsætter:

Vigtigt med balance mellem arbejde og fritid
Forandringer kræver både meget af en koncernchef
og medarbejderne. For at styre supertankeren Tryg
sikkert gennem forandringerne og få organisationen

”I takt med at verden ændrer sig, forandrer vores kunders hverdag sig også, og
i vores iver for at følge med udviklingen må vi aldrig glemme vores fokus på at
give vores kunder oplevelser i verdensklasse. For mig er god kundeservice, at
vi lytter og forstår kunderne, så vi kan levere en enkel og personlig løsning, der
matcher kundernes behov”.
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Medarbejdernes
udvikling og trivsel er vigtig
Tryg er en stor organisation med cirka 3.400 ansatte i både Danmark,
Norge og Sverige – det giver en stor intern mobilitet, og der er gode
muligheder for at rykke rundt både fagligt og geografisk.

Der er mange indgange til Tryg. Nogle af vores medarbejdere har
begyndt deres karriere via vores elevprogram, mens andre bliver
ansat som færdiguddannede. Vi har en meget bred sammensætning af faglige kompetencer. Den største medarbejdergruppe er
skadebehandlere og kunderådgivere, men fagligheden favner
bredt.

Arbejdsglæde
75
74

70

71

70

71

Det er vores ambition at have det bedste
arbejdsmiljø i branchen.

68 68

65

Arbejdsglæden stiger igen

Hvert år måler vi derfor trivslen, og ved
medarbejderundersøgelsen 2015 er
arbejdsglæden steget med tre indekspoint og ligger nu på 74. Dermed ligger
vi blandt de højeste i branchen i på den
generelle arbejdsglæde.
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Et job med udvikling
Vores ambition er at blive verdens bedste forsikringsselskab, og
det bliver vi kun, hvis vi hele tiden udvikler os. 2015 har stået i uddannelsernes tegn: De fleste af vores ledere har været igennem
en uddannelse med afsluttende eksamen for at forbedre deres
kompetencer inden for ledelse – og for at få en bedre forståelse
for medarbejdernes og kundernes hverdag.
Personalepleje i fokus
I Tryg gør vi meget ud af personalepleje og at anerkende medarbejdernes indsats – det mener vi er vigtigt i en travl hverdag præget af store krav til hver enkelt medarbejder. Udover at fejre medarbejdernes resultater og succeser i dagligdagen holdt vi i 2015
en stor nordisk koncernfest.

Derudover har vi en medarbejderbonus, som betyder, at alle
medarbejdere får udbetalt bonus i aktier, hvis vi når de opstillede
finansielle mål.
Vi støtter vores medarbejdere – også når det er svært
I de senere år har flere af vores medarbejdere været berørt af de
forandringer, vi gennemgår. I et marked præget af stor konkurrence er vi nødt til at se på omkostningerne, og det er baggrunden for,
at vi i 2015 har outsourcet flere områder.
Vi kan ikke undgå, at det kommer til at berøre nogle af vores medarbejdere, men vi gør, hvad vi kan for at klæde ledere og medarbejdere på til at håndtere situationen. Vi sørger blandt andet for
new placement-forløb, hvor vi støtter de berørte medarbejdere i
jobsøgningen.
Det er vores mål, at 90 procent af medarbejderne efter et år er i job
igen, er i uddannelse eller på anden måde er afklaret med deres
videre karriere.
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Samfundsansvar
Trygs CSR-indsats er koncentreret
om klima, mennesker, forretningsetik
samt tryghed og er baseret på principperne i FNs Global Compact og
FNs Guiding Principles for Business
and Human Rights.

Det er Trygs formål at skabe tryghed og værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Derfor er samfundsansvar en integreret del af
vores kerneforretning og indgår naturligt i forbindelse med udvikling
og forbedring af produkter og services. I 2016 vil vi i endnu højere
grad integrere skadeforebyggelse i vores CSR-aktiviteter, så vi kan
skabe nye løsninger til gavn for både samfundet og vores kunder.
Klima
I Tryg arbejder vi målrettet med at fremme bæredygtige initiativer,
der kan forebygge og håndtere klimarelaterede skader. I 2014-2015
så vi en stigning på 103,2 procent inden for villaskader som følge
af vejret i forhold til perioden 2012-2013. Derfor lancerede vi et
sms-pilotprojekt, hvor vi sendte beskeder til 10.000 kunder i områder med risiko for skybrud for derved at forebygge eventuelle skader.
Kundernes feedback var meget positiv, og vi vil derfor undersøge
mulighederne for at implementere en mere permanent løsning i 2016.
Natteravne
I 2015 fejrede Tryg sit 20-års jubilæum som samarbejdspartner med
Natteravnene. Jubilæet blev fejret ved en konference i Bergen, hvor
blandt andre Norges statsminister, Erna Solberg, deltog. I gave overrakte Trygs koncernchef Morten Hübbe 1 mio. NOK til Natteravnene for
at bidrage til, at de fortsat kan arbejde for at sikre tryghed i nattelivet.
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God
selskabsledelse

Trygs ledelse lægger vægt på at drive forretningen i overensstemmelse med
principperne for god selskabsledelse. Målet er at sikre, at Tryg bedst muligt
lever op til sine forpligtelser over for de væsentligste interessenter, og at den
langsigtede værdiskabelse understøttes. Tryg har offentliggjort den lovpligtige
redegørelse for virksomhedsledelse på tryg.com/dk
Tryg har en tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion/
Executive Board. Executive Board består af koncernchefen/CEO, koncernfinansdirektøren/CFO og koncerndirektøren/COO og står for den daglige ledelse af Tryg ved at følge retningslinjer og anbefalinger udstedt af bestyrelsen.
Trygs bestyrelse er ansvarlig for den overordnede ledelse af Tryg og er sammensat af 12 medlemmer fra Danmark, Norge og Sverige inklusive fire medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen er repræsenteret af fem mænd og syv
kvinder, og kvinder er dermed ikke underrepræsenteret. Medlemmerne er
årligt på valg og kan maksimalt sidde i en periode på ni år. Læs mere om bestyrelsesmedlemmerne på tryg.com/dk
Generalforsamling
Tryg afholder hvert år en ordinær generalforsamling ved fysisk fremmøde, da
bestyrelsen lægger vægt på den mundtlige dialog med aktionærerne. Bestyrelsen opfordrer alle aktionærer til at deltage på generalforsamlingen, hvor der er
mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen og koncernchefen.
Mangfoldighed på alle ledelsesniveauer
Tryg lægger vægt på mangfoldighed på alle ledelsesniveauer og har derfor en
handlingsplan med konkrete mål, som skal sikre mangfoldighed og lige muligheder for kvalificerede kvinder og mænd i adgangen til lederstillinger. Tryg har
et mål om for 2016, at mindst 38 procent af ledelsen består af kvinder. I 2015
var andelen af kvinder i ledelsen 35,4 procent.
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Sammen skaber
vi tryghed

Trygs hovedaktionær TryghedsGruppen står bag TrygFonden, der
hvert år uddeler cirka 1/2 mia. DKK til tryghedsskabende aktiviteter
landet over. Alle vores danske kunder er automatisk medlem af TryghedsGruppen, og et sådan medlemskab giver mulighed for at påvirke blandt andet TrygFondens arbejde, TryghedsGruppens strategi og
mulighed for at få bonus.
TrygFonden bidrager til, at alle kan tage ansvar for egen og andres
tryghed ved at forebygge ulykker, styrke sundheden og fremme trivslen i Danmark. TrygFonden driver og støtter hvert år cirka 800 projekter over det meste af landet. En af de kendte indsatser er kystlivredning langs de danske badestrande.
Dygtige livreddere passer på dig
TrygFonden Kystlivrednings mål er at forebygge drukneulykker og
øge bade- og vandsikkerheden på de danske badestrande og ved
havne rundt om i landet. Programchef i TrygFonden René Højer forklarer, at der stilles store krav til livredderne.
”Vores livreddere skal igennem en optagelsesprøve med fysiske test
og personlige samtaler, før de kan gå videre til den internationalt
certificerede livredderuddannelse, der gør dem klar til at passe på
gæsterne langs de danske badestrande. Det er dermed kun de allerdygtigste, der slipper igennem nåleøjet. Udover at hjælpe badende i
akut nød består livreddernes arbejde i forebyggende indsatser ved
blandt andet at spotte og stoppe potentielt farlige situationer og ved
at gå rundt til badegæsterne og fortælle om de fem baderåd. Og livredderne gør en forskel: I 2015 udførte TrygFonden Kystlivrednings
livreddere lidt over 60.000 indsatser, hvoraf de 27 betegnes som livreddende”, siger han.

Vidste du at...

Mulighed for medlemsbonus

…TrygFonden Kystlivrednings livreddere i 2015 vandt EM i IRB (Inflatable
Rescue Boat), som er en konkurrence
i sejlads med redningsbåde.

Fra 2016 kan TryghedsGruppen udbetale bonus til medlemmerne, der er Trygs kunder i Danmark. Det betyder, at de 70
medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen hvert år i
marts beslutter, om der skal udbetales bonus. Det er især Trygs
udbytte til TryghedsGruppen, der er fundamentet for udbetalingen af bonus – ligesom det afhænger af TryghedsGruppens
økonomiske resultat. Derfor er der ikke garanti for bonus hvert
år. Den forventede bonus vil typisk være 5-8 procent af den
samlede årlige pris på kundernes forsikringer.

…TrygFonden Kystlivredning har udvekslingsprogrammer med store livreddernationer som Australien.

Læs mere om Tryg-familien og medlemsbonus
på tryghedsgruppen.dk/bonus

Læs om andre tryghedsskabende initiativer på trygfonden.dk
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Det giver tryghed
at have en livline

Effektiv
risikostyring

I Tryg vil vi gerne give vores kunder tryghed
– også når livet ikke går helt som planlagt.
Derfor kan vores Tryg Plus-kunder anonymt ringe til vores sundheds- og krisehotline Tryg i Livet og få hjælp til at tackle
livskriser, så det ikke udvikler sig til en
længere sygemelding.

Anja talte med Anders om, hvordan han
bedst håndterer den akutte stress og
samtidig forebygger lignende situationer
i fremtiden.
For eksempel kan han:

Fagkonsulent Anja Christensen er en af
de medarbejdere, der besvarer opkald fra
Tryg Plus-kunder.
- Jeg fik et opkald fra Anders, som fortæller,
at han er gået helt ned med stress. Alt er tilsyneladende, som det plejer at være på arbejdet, bortset fra at han har meget travlt.
Efter frokost får han sværere ved at samle
sig om opgaverne, og han begynder at svede og ryste. Da en kunde ringer og rykker for
en opgave, samtidig med at en kollega påpeger en fejl, vælter det hele pludseligt for
ham, fortæller Anja Christensen.
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•	
Bruge huskelister til at planlægge
sit arbejde og fritid.
•	
Prioritere de opgaver, han står over for.
•	
Være realistisk og ikke stille for
store krav til sig selv.
•	
Give sig selv lov til at sige
”nej” til opgaver.
Læs flere gode råd til at forebygge stress
tryg.falckmycare.dk

72 procent føler
sig mere trygge
Tryg i Livet kan ikke løse problemerne –
men hotlinen kan give kunderne sparring
og redskaber til selv at finde løsningen.
Det handler om, at vores kunder skal
være trygge ved at vide, at de har en livline i baghånden. Og 72 procent af vores
Tryg Plus-kunder svarer i vores seneste
undersøgelse, at de er enige eller helt enige i, at ”det gør mig mere tryg at vide, at
jeg kan få hjælp til mine bekymringer og
problemer”.
Tryg i Livet er en af de fordele, der er indeholdt i Tryg Plus fordelsprogrammet. Tryg
Plus-kunder kan anonymt ringe til Tryg i
Livet på telefon 70 20 41 80.

Risikostyring er et centralt element i at
drive et forsikringsselskab både i forhold
til kunder og aktionærer og er en integreret del af Trygs forretningsmodel. Trygs
bestyrelse har det overordnede ansvar for
risikostyringen og fastlægger Trygs risikoappetit og dermed også den kapital, Tryg
skal have til rådighed for at kunne dække
eventuelle tab.
Forsikringsrisiko er selskabets forretningsgrundlag, hvor det væsentligste element
er risikoudligningen i selskabets samlede
portefølje, hvilket sikres gennem maksimal
risikospredning inden for alle væsentlige
dimensioner som geografi, produkter,
kundesegmenter. Tryg er ud fra sin størrelse og geografiske udbredelse, og balancerede profil i øvrigt, i stand til at levere en
markant risikoreduktion. På områder, hvor
risikoreduktionen ikke i sig selv er tilstrækkelig, benyttes genforsikring til reduktion
af risikoen. Dette gælder navnlig risikoen

hørende til storskader, vejrskader og andre
katastrofelignende begivenheder.

”Risikostyring

er et helt centralt
element i at drive
et forsikringsselskab.

”

Investeringsvirksomheden i Tryg skal
grundlæggende understøtte forsikringsforretningen. Dette gøres ved, at den del
af selskabets investeringer, der modsvarer de diskonterede forsikringstekniske
hensættelser, investeres i rentebærende
aktiver med samme rentefølsomhed som
hensættelserne, hvilket betyder, at Tryg
samlet set vil være upåvirket af en rente-

ændring og dermed reelt har neutraliseret
renterisikoen i selskabet. Den resterende
del af selskabets investeringer modsvarer
selskabets egenkapital, der investeres inden for rammerne af bestyrelsens investeringspolitik, således at forholdet mellem
risiko og afkast optimeres
Som nordisk forsikringsselskab vil Tryg
altid operere i flere valutaer og vil som
udgangspunkt være eksponeret over for
valutarisiko. Væsentlige dele af denne
risiko kan elimineres ved at holde aktiver
og forpligtelser i samme valuta. Den tilbageværende valutarisiko – i alt væsentligt hørende til selskabets egenkapital
– afdækkes løbende på de finansielle
markeder.
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Forstå regnskabet

Hvorfor
investere i Tryg?

1

2

Tryg er det største skadeforsikringsselskab i Danmark og det næststørste i
Norden. Tryg har cirka 3.400 medarbejdere, der hver dag skaber tryghed for
2,8 mio. kunder i Danmark, Norge og Sverige.
Som aktionær i Tryg bliver du medejer af et skadeforsikringsselskab med en
førende position i et stabilt og attraktivt nordisk marked, hvor 80 procent af
forretningen udgøres af privat- og erhvervskunder.
Trygs historie går næsten 300 år tilbage, og gennem mange års erfaring med at
skabe tryghed for kunderne har selskabet skabt et af de stærkeste brands i Norden. Dette kvitterer kunderne for ved at samle flere forsikringer hos Tryg samt
gennem en høj grad af kundefornyelse, der samlet sikrer et stabilt cash flow.
Tryg har en ambition om at blive verdens bedste forsikringsselskab. Derfor har
vi opstillet ambitiøse kunderelaterede og økonomiske mål for de kommende
år. De kunderelaterede mål indebærer en forøgelse af fastholdelsesprocenten på 1 procentpoint, en forøgelse af andelen af kunder med tre eller flere
produkter med 5 procentpoint og en fordobling af anbefalingsgraden (NPS).
De økonomiske mål omfatter en egenkapitalforrentning for 2017 på 21 procent eller derover, en combined ratio på 87 eller derunder og en omkostningsprocent på 14 eller derunder.

Tryg er det eneste børsnoterede selskab, som tilbyder
ren skadeforsikring, idet alle vores største konkurrenter også har en livsforsikrings- eller bankforretning,
hvor afkastet er væsentligt lavere. Norden er attraktiv
i international sammenhæng, da udbredelsen af forsikringsordninger (målt som præmier divideret med
bruttonationalproduktet) er relativt høj, samtidig med
at kundeloyaliteten er høj.
Tryg-aktien er en udbytteaktie, og vi har som mål at
udlodde 60-90 procent af årets resultat og samtidig
øge det nominelle udbytte. Der er udbetalt halvårligt
udbytte fra 1. halvår 2015. Siden Tryg blev noteret på
NASDAQ København i 2005, er der i gennemsnit udbetalt cirka 5 procent i faktisk udbytte og cirka 7 procent inklusive aktietilbagekøb.
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Udlodning
2015a)

2014

2013

2012

2011

Udbytte
		
Udbytte pr. aktie (DKK)			
Udbytteprocent			
Ekstraordinært aktietilbagekøbb) 			
		

1.759
6,0
89 %
1.000

1.731
5,8
68 %
1.000

1.656
5,4
70 %
1.000

1.594
5,2
72 %
800

400
1,3
35 %
0

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente
Resultatet som er skabt af selskabets investeringsaktiviteter i form af afkast på
obligationer, aktier, ejendomme m.v. Den del af investeringsafkastet, som vedrører de mange præmie- og erstatningshensættelser, overføres til det forsikringstekniske resultat. Tryg ønsker at have en konservativ risikoprofil og anvende hovedparten af investeringerne til at understørre forsikringsforretningen.

Resultat
Det resultat, som er skabt af selskabets forsikringsmæssige aktiviteter og investeringsvirksomhed efter fradrag af skat.

Egenkapitalforrentning
Egenkapitalforrentning udtrykker, hvor stort et afkast Tryg har opnået i forhold til
den gennemsnitlige egenkapital i Tryg. Egenkapitalen svarer til forskellen mellem
værdien af aktiverne og forpligtigelserne. Tryg har et mål om en egenkapitalforrentning på 21procent eller derover fra 2017, hvilket blandt andet understøtter
målet om et stabilt og stigende udbytte til aktionærerne.

1

1

2
2

3

4

6

Mio. DKK		

Forsikringsteknisk resultat
Resultatet som er skabt af selskabets forsikringsmæssige aktiviteter, det vil sige
nettoeffekten af de modtagne præmier fratrukket erstatninger og omkostninger.
Tryg ønsker at forsikringsforretningen er det primære, og at hovedparten af det
samlede resultat skal komme herfra.

8

Præmievækst i lokal valuta
Udtrykker væksten ved konstant valutakurs mellem danske og norske kroner
samt danske og svenske kroner. På den måde får man et udtryk for den reelle
vækst, som ikke påvirkes af udsving i valutakurser. Man kan således opleve, at
ændringen i præmieindtægten i resultatopgørelsen mellem to år er meget forskellig fra væksten i lokal valuta.

Erstatningsprocent
Erstatningsprocenten udtrykker, hvor meget erstatningerne udgør af præmieindtægten. En erstatningsprocent på 73 er udtryk for, at for hver 100 kroner Tryg
har i præmieindtægt, anvendes der 73 kroner til erstatninger.

5
6
7
8

Omkostningsprocent
Omkostningsprocenten udtrykker, hvor meget omkostningerne udgør af præmieindtægten. En omkostningsprocent på 15 er udtryk for, at for hver 100 kroner Tryg har i præmieindtægt, anvendes der 15 kroner til omkostninger. Tryg har
et mål om en omkostningsprocent på 14 eller derunder fra 2017. En lav omkostningsprocent understøtter både de økonomiske mål og forbedrer Trygs konkurrencemæssige position.

Combined ratio
Combined ratio udtrykker, hvor meget erstatninger og omkostninger udgør af
præmieindtægten. En combined ratio på 84 er udtryk for, at for hver 100 DKK
Tryg har i præmieindtægt, tjenes der 16 DKK. Tryg har et mål om fra 2017 at have
en combined ratio på 87 eller derunder.

a) Udbytte pr. aktie inkluderer udbytte på 2,50 DKK for 1. halvår udbetalt i juli 2015 og foreslået udbytte på 3,50 DKK af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.
b) Forudsat godkendelse af Finanstilsynet.
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Resultatoversigt

Mio. DKK		

Balance

2013

2012

2011

17.977
2.423
-5

18.652		19.504
3.032		2.496
360		
588

20.314
2.492
585

19.948
1.572
61

2.327
1.932
1.981
1.212

3.302		
2.993
2.547		
2.373
2.557		2.369
1.131		
970

3.017
2.180
2.208
1.015

1.603
1.148
1.140
944

32.939
2.620
11.107
53.371

34.355
2.317
10.979
55.022

34.220
2.067
9.007
53.362

23,0		
21,5
289.120		
296.870
8,74		
7,88
38,46		
37,41
5,80		5,40

22,1
303.474
7,30
36,18
5,20

13,1
301.866
3,77
29,84
1,30

-2,7

-0,1

3,6

Bruttoerstatningsprocent
75,4
Nettogenforsikringsprocent		-3,9

67,8		73,9
1,8
-1,8

72,2
-0,4

79,1
-2,5

Skadeforløb i procent
71,5
Bruttoomkostningsprocent		15,3

69,6		
14,6

72,1
15,6

71,8
16,4

76,6
16,6

Combined ratio		86,8

84,2

87,7

88,2

93,2

Afløb f.e.r i procent
Storskader f.e.r. i procent
Vejrskader f.e.r. i procent

-6,7
3,4
3,4

-6,1		
3,1		
2,4		

-5,0
2,1
3,2

-5,0
2,3
1,8

-4,7
2,7
3,6

Combined ratio opdelt på forretningsområder
Privat
Erhverv
Industri
Sverige

85,4
83,6
90,7
83,5

82,5		86,0
79,4		85,4
89,8		91,7
92,0		
91,2

87,7
81,3
91,4
95,3

92,7
89,6
93,6
102,9

Bruttopræmieindtægter
Forsikringsteknisk resultat
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente
Resultat før skat
Resultat af fortsættende aktiviteter
Resultat
Afløbsresultat f.e.r.

2015

Balance
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt
Forsikringsaktiver, i alt
Egenkapital, i alt
Aktiver, i alt

31.571
3.176
9.831
51.281

Nøgletal
Egenkapitalforrentning efter skat (%)
Antal aktier 31. december (1.000 stk.)
Resultat pr. aktie (DKK)
Indre værdi pr. aktie (DKK)
Udbytte pr. aktie (DKK)

18,9
282.316
6,95
34,82
6,00a)

Præmievækst i lokal valuta

-0,8

2014

31.692		
1.938		
11.119		
52.224		

-1,1		

Mio. DKK					

2015

2014

Aktiver
Immaterielle aktiver
Materielle aktiver
Investeringsejendomme
Investeringer i associerede virksomheder

1.038
1.208
1.838
229

984
1.261
1.828
225

Kapitalandele
Investeringsforeningsandele
Obligationer
Indlån i kreditinstitutter
Afledte finansielle instrumenter
Andre finansielle investeringsaktiver, i alt
Investeringsaktiver, i alt
Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter
Tilgodehavender
Andre aktiver
Periodeafgrænsningsposter

138
3.589
35.705
0
843
40.275
42.342
3.176
2.331
589
597

128
3.884
37.175
667
1.318
43.172
45.225
1.938
1.662
505
649

Aktiver, i alt

51.281

52.224

Passiver			
Egenkapital
Ansvarlig lånekapital

9.831
1.698

11.119
1.768

Præmiehensættelser
Erstatningshensættelser
Hensættelser til bonus og præmierabatter
Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt
Andre hensatte forpligtelser
Gæld
Periodeafgrænsningsposter

5.571
25.427
573
31.571
1.097
7.041
43

5.810
25.272
610
31.692
1.447
6.152
46

Passiver, i alt

51.281

52.224

a) Udbytte pr. aktie omfatter i 2015 udbetalt udbytte i juli på 2,50 DKK og foreslået udbytte på 3,50 DKK.
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Hovedtal for Privat og Erhverv

Hovedtal for Industri og Sverige

Hovedtal for Privat
Mio. DKK				

Hovedtal for Industri
2015

2014

2013

Bruttopræmieindtægter			8.803
Bruttoerstatningsudgifter			-6.074
Bruttoomkostninger			-1.291

9.051
-6.129
-1.311

9.366
-6.596
-1.418

Mio. DKK				

2015

2014

2013

Bruttopræmieindtægter			 3.894
Bruttoerstatningsudgifter			 -3.987
Bruttoomkostninger			 -420

4.033
-2.872
-446

4.158
-3.661
-490

Resultat af bruttoforretning			
Resultat af afgiven forretning			
Forsikringsteknisk rente f.e.r.			

1.438
-148
8

1.611
-23
24

1.352
-43
26

Resultat af bruttoforretning			
Resultat af afgiven forretning			
Forsikringsteknisk rente f.e.r.			

-513
877
5

715
-304
16

7
338
13

Forsikringsteknisk resultat			
Afløbsresultat f.e.r.			

1.298
324

1.612
357

1.335
310

Forsikringsteknisk resultat			369
Afløbsresultat f.e.r.			
351

427
421

358
375

Nøgletal							
Præmievækst i lokal valuta			
0,3
0,0
-2,2
Bruttoerstatningsprocent			69,0
67,7
70,4
Nettogenforsikringsprocent			1,7
0,3
0,5
Skadeforløb i procent			
70,7
68,0
70,9
Bruttoomkostningsprocent			14,7
14,5
15,1

Nøgletal
Præmievækst i lokal valuta			
0,0
Bruttoerstatningsprocent			102,4
Nettogenforsikringsprocent			-22,5
Skadeforløb i procent			
79,9
Bruttoomkostningsprocent			 10,8

1,1
71,2
7,5
78,7
11,1

-2,9
88,0
-8,1
79,9
11,8

Combined ratio			
Combined ratio ekskl. afløb			
Afløb f.e.r. i procent			
Storskader f.e.r. i procent			
Vejrskader f.e.r. i procent			

Combined ratio			90,7
Combined ratio ekskl. afløb			
99,7
Afløb f.e.r. i procent			
-9,0
Storskader f.e.r. i procent			
8,2
Vejrskader f.e.r. i procent			
2,2

89,8
100,2
-10,4
9,4
3,0

91,7
100,7
-9,0
4,7
2,5

2015

2014

2013

Bruttopræmieindtægter			 1.317
Bruttoerstatningsudgifter			 -852
Bruttoomkostninger			 -246

1.399
-998
-268

1.587
-1.178
-280

85,4
89,1
-3,7
0,3
4,5

82,5
86,4
-3,9
0,1
2,5

86,0
89,3
-3,3
0,1
3,2

Hovedtal for Erhverv
Mio. DKK				

Hovedtal for Sverige
2015

2014

2013

Bruttopræmieindtægter			3.992
Bruttoerstatningsudgifter			-2.612
Bruttoomkostninger			-683

4.190
-2.673
-664

4.411
-2.978
-820

Resultat af bruttoforretning			697
Resultat af afgiven forretning			
-44
Forsikringsteknisk rente f.e.r.			
5

853
8
14

613
29
12

Resultat af bruttoforretning			
Resultat af afgiven forretning			
Forsikringsteknisk rente f.e.r.			

219
-1
0

133
-21
6

129
9
11

Forsikringsteknisk resultat			658
Afløbsresultat f.e.r.			388

875
310

654
265

Forsikringsteknisk resultat			218
Afløbsresultat f.e.r.			
149

118
43

149
20

Nøgletal
Præmievækst i lokal valuta			
-2,9
Bruttoerstatningsprocent			65,4
Nettogenforsikringsprocent			 1,1
Skadeforløb i procent			66,5
Bruttoomkostningsprocent			17,1

-3,0
63,8
-0,2
63,6
15,8

-2,9
67,5
-0,7
66,8
18,6

Nøgletal
Præmievækst i lokal valuta			
-3,1
Bruttoerstatningsprocent			 64,7
Nettogenforsikringsprocent			 0,1
Skadeforløb i procent			
64,8
Bruttoomkostningsprocent			 18,7

-7,4
71,3
1,5
72,8
19,2

-4,9
74,2
-0,6
73,6
17,6

Combined ratio			83,6
Combined ratio ekskl. afløb			
93,3
Afløb f.e.r. i procent			
-9,7
Storskader f.e.r. i procent			
6,7
Vejrskader f.e.r. i procent			
2,8

79,4
86,8
-7,4
4,3
1,9

85,4
91,4
-6,0
4,5
4,5

Combined ratio			83,5
Combined ratio ekskl. afløb			
94,8
Afløb f.e.r. i procent			
-11,3
Vejrskader f.e.r. i procent			
1,7

92,0
95,1
-3,1
1,5

91,2
92,5
-1,3
1,4
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Geografiske segmenter

Mio. DKK		

Geografiske segmenter

2012

2011

Dansk skadeforsikring *					
Bruttopræmieindtægter
9.346
9.361
9.534
9.910

10.019

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.
Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent
Combined ratio
Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december
Norsk skadeforsikring
Bruttopræmieindtægter

2015

2014

2013

1.371
512

1.510
564

1.202
566

1.441
571

1.033
770

80,5
-9,2
71,3
13,9

66,9
2,1
69,0
15,1

79,5
-7,0
72,5
15,0

71,1
-0,2
70,9
14,5

83,3
-8,1
75,2
15,1

85,2

84,1

87,5

85,4

90,3

1.859

2.007

2.046

2.187

2.315

6.766

7.337

7.819

8.239

7.916

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

844
492

1.478
501

1.258
387

1.017
465

598
181

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

70,9
2,1
73,0
14,9

66,5
1,4
67,9
12,5

65,1
4,1
69,2
15,3

72,4
-1,0
71,4
16,8

73,2
3,2
76,4
17,0

Combined ratio

87,9

80,4

84,5

88,2

93,4

Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december

1.113

1.167

1.199

1.282

1.338

Svensk skadeforsikring
Bruttopræmieindtægter

Mio. DKK		

2015

2014

2013

2012

2011

17.977

18.652

19.504

20.314

19.948

2.423
-5
-91
2.327
1.212

3.032
360
-90
3.302
1.131

2.496
588
-91
2.993
970

2.492
585
-60
3.017
1.015

1.572
61
-30
1.603
944

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

75,4
-3,9
71,5
15,3

67,8
1,8
69,6
14,6

73,9
-1,8
72,1
15,6

72,2
-0,4
71,8
16,4

79,1
-2,5
76,6
16,6

Combined ratio

86,8

84,2

87,7

88,2

93,2

3.359

3.599

3.703

3.913

4.076

Tryg
Bruttopræmieindtægter
Forsikringsteknisk resultat
Investeringsafkast
Andre indtægter og omkostninger
Resultat før skat
Afløbsresultat f.e.r.

Antal fuldtidsmedarbejdere, fortsættende aktiviteter 31. december

*Omfatter dansk skadeforsikring og garantiforsikring, Finland.
**Beløb, der vedrører elimineringer, udgifter til restrukturering samt ophørte og frasolgte aktiviteter, indgår under 'Øvrige'.

Forbehold
Visse udsagn i denne årsprofil er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kende
tegnet ved ord som ’har som målsætning’, ’mener’, ’forventer’, ’har til hensigt’, ’agter’, ’planlægger’, ’søger’, ’vil’, ’kan’, ’forudser’, ’fortsætter’ eller lignende udtryk.

1.894

1.975

2.169

2.183

2.050

Forsikringsteknisk resultat
Afløbsresultat f.e.r.

328
208

44
66

36
17

131
-21

-59
-7

En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i profilen, herunder, men ikke begrænset til, de
økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer
eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring.

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocent
Nettogenforsikringsprocent
Skadeforløb i procent
Bruttoomkostningsprocent

63,5
1,7
65,2
17,5

77,6
2,2
79,8
18,4

80,6
0,7
81,3
17,6

75,3
1,5
76,8
18,6

82,0
2,6
84,6
20,3

Læs kapitlet Risikostyring i note 1 i årsrapporten 2015 for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen.

Combined ratio

82,7

98,2

98,9

95,4

104,9

Antal fuldtidsmedarbejdere 31. december

387

425

458

444

423

Øvrige**
Bruttopræmieindtægter

-29

-21

-18

-18

-37

-120

0

0

-97

0

Forsikringsteknisk resultat

Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske
økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet
til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom.
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