
Vil du vite mer? 
RING OSS PÅ 02400 ELLER KONTAKT DIN NLF-SPESIALIST

Les mer om vårt samarbeid på if.no/nlf70
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I samarbeid med

HVA OMFATTER FORSIKRINGEN
Forsikringen er laget for å dekker de vanligste behovene 
for ansvarsforsikring som bransjen har. Den dekker de 
fleste former for rettslig erstatningsansvar som ikke 
reguleres av Bilansvarsloven, og omfatter blant annet

• Godsansvar

• Speditøransvar

• Løfte- og kranansvar

• Ansvar som bedriften kan pådra seg i forbindelse med 
driften av virksomheten eller som eier/leietaker av en 
bygning.

Forsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvaret 
for skader i henhold til lover og konvensjoner innen 
transportretten (inkludert NSAB).

ERSTATTER ANDRE FORSIKRINGER   
Med denne forsikringen har du ikke lenger behov for 
å forsikre godsansvar, og du har heller ikke behov 
for separate forsikringer for speditøransvar, eller for 
løfte- og kranansvar. Alt dette er inkludert i den nye 
ansvarsforsikringen for NLF-medlemmer.

NÅR GIR FORSIKRINGEN ERSTATNING?
Forsikringen dekker økonomiske krav ved skader på ting 
eller personer. 

Ved godsansvar og speditøransvar dekkes også 
formuesskader, dvs. rent økonomiske tap hvor det ikke 
har vært en skade på person- eller ting.

Forsikringen dekker også juridisk bistand i forbindelse 
med et krav som dekkes av forsikringen. Det kan dreie 
seg om krav fra kunder, leverandører, forretnings-
forbindelser eller andre.

Dersom bedriften får et erstatningskrav mot seg vil våre 
jurister overta saken. Vi fører saken for deg i retten om 
den ender der, og betaler erstatningskravet om 
motparten får medhold i retten. Hvis det skulle være 
aktuelt med regresskrav mot undertransportører eller 
andre fører vi også den saken.

Du kan jobbe videre som vanlig og behøver ikke å bruke 
tid eller penger på saken.
 
FORSIKRINGSSUMMER
Standard forsikringssummer er 10 MNOK, men du kan 
selv velge om du ønsker høyere forsikringssummer.

ANSVARSFORSIKRING
for NLF-medlemmer

Forsikringen er spesielt tilpasset
NLF-medlemmenes behov for ansvarsforsikring


