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I forbindelse med Koronakrisen vil NLF sine samarbeidspartnere så godt det lar seg gjøre 
forsøke å bistå. Det beste er å ta kontakt med din lokale kontaktperson, men det er også en 
del nyttige tips å få i dette skrivet som omhandler If, Circle K og Nordea. 

If 
I dialog med NLF har vi diskutert de utfordringer som kan komme som en konsekvens av den 
pågående situasjon med Corona. For deg som kunde er det viktig at dere kontakter If om det 
skulle oppstå betalingsutfordringer. Dere kan da enten kontakte deres Spesialist for hjelp eller 
ringe vårt Kundesenter på tlf. 62 51 65 31.  
 
Generelle råd vi kan gi til dere kan være følgende; 
 

• Vurderer å gå over til månedlig trekk for å ha en bedre hands on-oversikt over dine 
forsikringskostnader 

• Ta kontakt i god tid ved purring på betaling 
• Dersom din bedrift får lavere aktivitet som følge av Corona kan følgende tiltak være 

fornuftig 
o Vurder å gå ned fra kasko til brann/tyveri på de kjøretøyene som du vet vil stå 

stille i en tid fremover, og i ytterste konsekvens vurder å avskilte kjøretøyene 
o Avbrudd, er dette noe du trenger dersom du har biler som står stående stille 

uten aktivitet? 
o Ved permitteringer av ansatte, ta kontakt og se om vi kan redusere 

personalforsikringene i perioden med permitteringer 

 

Dette er generelle råd, og vil måtte tilpasses individuelt til den enkelte bedrift og dens 
situasjon. Det er i økonomiske tøffe tider det gjerne er viktigst å være godt og riktig forsikret 
dersom noe uønsket skulle oppstå. Våre rådgivere er tilgjengelig for å bistå din bedrift for å 
tilpasse forsikringene slik at du er både godt og riktig forsikret dersom du må gjøre justeringer 
på dine forsikringer. 

Ta kontakt med din Spesialist eller vårt Kundesenter, for å finne en løsning som passer deg og 
din bedrift 

 

 



  Side 2 
 

Circle K 

Circle K har et særskilt ansvar for å hjelpe myndigheten med å begrense smitte av corona- 
viruset. Bensinstasjoner og drivstoff er definert som en kritisk samfunnsfunksjon, derfor stilles 
det strenge krav til oss til hvordan vi opptrer i den vanskelige situasjonen hele Norge er i.  

Selskapet har etablert krisestab, og følger kontinuerlig opp aksjoner og tiltak. Det er krevende, 
situasjonen endrer seg fra time til time, og vi gjør det vi kan for å fange opp innspill og 
videreformidle pålegg og anmodninger fra nasjonale og lokale myndigheter. Dette gjelder hele 
vår verdikjede fra innforsyning til kunde.  

Konkrete tiltak for å sikre leveranse av drivstoff:  

• Vi har god tilgang på produkter fra flere leverandører  
• Vi har i samarbeid med våre transportører utarbeidet handlingsplaner  
• Det er utarbeidet Backup-planer ved vår logistikkavdeling  
• Circle K holder høyt lagernivå av drivstoff på terminaler og stasjoner  
• Følgende tre kategorier har prioritet ved begrensinger på produkt:  

o Kunder som påvirker liv og helse for mennesker og dyr o Leveranser til offentlig 
kommunikasjon 
o Motorvei-stasjoner og store stasjoner i byer  

Circle K har følgende fokusområder:  

• Forebygge spredning av smitte blant kunder og ansatte  
• Sikre trygg drift på alle stasjoner og kontorer  
• Sikre forsyninger av drivstoff til kritisk infrastruktur i Norge  
• Sikre vareleveranser til stasjoner inkl. rengjøringsmidler o.l.  
• Sikre god kommunikasjon  

Vi er en del av den kritiske infrastrukturen for å sikre forsyninger av mat, medisiner og 
drivstoff. Vi skal bidra til at folk fortsatt kan komme seg på jobb for å ivareta liv og 
helse, og landets sikkerhet.  

Circle K har i løpet av de siste dagene innført flere smittereduserende tiltak og 
innskjerpet rutinene. Våre allerede strenge rengjøringsrutiner er ytterligere 
innskjerpet. Vi er ekstra påpasselige med rengjøring på alle berøringsflater om det er 
ute eller inne, - kaffemaskinene, pumpehåndtakene, toaletter, betalingsterminaler 
vaskes enda flere ganger pr. dag enn vanlig.  

Vi ber våre kunder om å bruke hansker ved fylling av drivstoff.  

 

 



  Side 3 

Nordea 

 

Nordea tilbyr avdragsutsettelser på lån og leasing. 

Nordea har lagt til rette for rask håndtering av søknader om avdragsutsettelser på lån og leasing. Inntil 
3 mnd. i første omgang, og eventuelt med tilsvarende forlengelse av avtalens løpetid. Dette vil kunne 
være en betydelig lettelse likviditetsmessig for NLF-medlemmer 
  
For å behandle søknaden ønsker Nordea flg informasjon: 

• Hvilke konsekvenser har denne situasjonen (Corona-viruset) for bedriften? 
• Hvilke tiltak har bedriften planlagt/gjennomført for å takle denne situasjonen på kort sikt (de 

neste 3 mnd) og på lengre sikt? 
• Hva er kommunisert og avtalt med andre (ikke-finansielle) leverandører? 
• Kopi av bekreftelse fra andre finansieringsselskaper/banker knyttet til hvordan de skal bistå 

dere i denne situasjonen 
  
Ta kontakt med din kundeansvarlig i Nordea Finans for nærmere detaljer. 

 

 

 


