
TILBUD TIL NLF-MEDLEMMER
Medlemmer av NLF som har forsikret motorvogn over 
3,5 tonn hos oss, kan nå også kjøpe løyvegarantien hos 
oss. Det eneste vi krever er at du har solid økonomi, 
ikke har hatt flere skader enn det som er vanlig, og at 
bilene er forsikret hos oss.

HVA ER EN LØYVEGARANTI?
Alle transportører må ha en godkjenning fra myndighetene 
om at de oppfyller kravene til å drive transport av gods. 
Godkjenningen gis som et godsløyve.

Ett av kravene som myndighetene stiller for å utstede 
godsløyve, er at transportøren har en løyvegaranti. 
Garantien skal dekke krav fra kreditorer dersom 
transportøren går konkurs. Myndighetene krever at 
du har løyvegaranti for alle motorvogner over 3,5 tonn 
(inkl. tilhenger) som virksomheten bruker til transport 
av gods for andre.

Hvis du som transportør skulle gå konkurs, kan du  
med en løyvegaranti i If, be kreditorer om å melde sitt 
krav til oss. 

ENKELT Å KJØPE
Garantisummen bestemmes av antall motorvogner som 
trenger løyve. Snakk med din kontaktperson i If for å få 
tilbud om løyvegaranti for NLF-medlemmer. Vi trenger 
bare opplysninger om hvilke kjøretøy som trenger løyve.

ANDRE VIKTIGE FORSIKRINGER SOM DU 
OGSÅ BØR VURDERE:

NLF ANSVAR – NY JUNI 2016
Denne forsikringen er spesielt tilpasset NLF med-
lemmers behov. Den dekker de fleste ansvarsformer 
som ikke omfattes av bilansvaret. Herunder godsansvar, 
miljøansvar, rettslig erstatningsansvar og ansvar etter lov 
om vegfraktavtaler og NSAB.

RETTSHJELPSFORSIKRING
Forsikringen dekker utgifter til advokat dersom bedriften 
skulle komme i en rettslig tvist, uten at det har skjedd en 
skade på personer eller ting.

KRIMINALITETSFORSIKRING
Dekker bedriftens tap dersom ansatte, inkludert vikarer 
eller andre som utfører arbeidsoppdrag for bedriften, 
begår underslag, tyveri eller andre straffbare handlinger.

STYREANSVARSFORSIKRING
Styremedlemmer kan holdes personlig økonomisk 
ansvarlig dersom styret kan klandres for feil de har 
begått eller for noe de har unnlatt å g jøre. Forsikringen 
dekker juridisk bistand og økonomiske krav mot 
styremedlemmene.

VIL DU VITE MER? 
Ta kontakt med oss på telefon 02400 eller if.no/nlf                                                                                                                                              
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LØYVEGARANTI
Som transportør må du blant annet ha en løyvegaranti for å oppfylle 
myndighetenes krav til å drive transportvirksomhet. NLF-medlemmer 
kan nå kjøpe løyvegaranti fra If. Garantien dekker krav fra kreditorer 

dersom du skulle gå konkurs. 


