FORSIKRING FOR NLF-MEDLEMMER
If – et enkelt og sikkert valg

Vi er stolte av å fortelle at hele 70 % av alle NLFmedlemmer har valgt oss som forsikringsleverandør.
NLF og If har hatt et tett samarbeid siden 1974, og ny
avtale viderefører dette fram til 2025.
Samarbeidet skal sikre at NLF sine medlemmer får den
beste totalpakka av forsikringer tilpasset transportbedrifter.
Avtalen sikrer også NLF betydelige årlige tilskudd som
brukes i arbeidet med å videreutvikle avtalen og tilbudet til
medlemmene.
Noen av de viktigste fordelene If-avtalen tilbyr deg
som NLF-medlem presenterer vi her.
GARANTI FOR RIKTIG FORSIKRING
– EN UNIK TRYGGHET FOR DEG
Dersom uhellet skulle inntreffe, er det viktig
å ha riktige forsikringer. If og NLF har autoriserte egne
rådgivere som kjenner bransjen og forsikringsbehovene
bedre enn de fleste.
Alle medlemmer i NLF får en eksklusiv garanti for at
de har riktig forsikring når spesialistene benyttes.
Har du ikke blitt tilbudt riktig forsikring for din
transportvirksomhet, dekker vi uansett skaden.
ALLTID RETTFERDIG SKADEOPPGJØR FOR
NLF-MEDLEMMER
Raske og riktige oppgjør ivaretas av dedikerte NLFspesialister. Egne takstinspektører på storbil ivaretar
det fagtekniske inn mot våre avtaleverksteder. Et eget
skadeutvalg med flertall fra NLF, ivaretar din skadesak
dersom det oppstår en tvist – dette er noe du bare finner
hos oss i If.

IF AKTIV SIKKERHET OG FAIR TRANSPORT
If og NLF har utviklet et eget skadeforebyggende Program;
If Aktiv Sikkerhet, som tilbys eksklusivt og kostnadsfritt til
NLF-medlemmer i If. Programmet er også en godkjent modul
i Fair Transport, som er et totalprogram for bærekraftig og
sikker godstransport. Fair-Transport-bedrifter vil oppnå
sikkerhetspoeng og lavere forsikringskostnader i If.
FORDELER STORBILFORSIKRING
• Med avbruddsforsikring vil avbruddstiden
løpe fra første dag og i inntil 63 dager
• Halv egenandel ved kaskoskader for biler
med 75% bonus
• Storbil på tariff gis 10 % rabatt
• Inntil 20 % ekstra rabatt når du gjennomfører
ulike sikkerhetstiltak
• Utvidet forsikring for næringsdrivende – sikrer
eier mot avkortning dersom sjåfør har utvist
uaktsomhet
• Bagasje i bil dekkes med inntil 30 000 kroner
• Utvidet forsikringssum til 40 000 kroner for
vedlikeholdsverktøy, festeutstyr, kjettinger osv.
• Utvidet tingansvar til 20 MNOK
• Høyere startbonus og lavere bonustap ved skader
• Utvidet dekning for snøbrøyting – brudd eller
brekkasje på drivverk/kraftoverføring.
• Psykologisk førstehjelp
FORDELER VAREBILFORSIKRING
• Varebil på tariff gis 10 % rabatt
• Halv egenandel på kaskoskader for biler med 75 % bonus
• Super forsikring til svært gunstig pris. Denne
inneholder maskinskade, utvidet leiebildekning og
nybilgaranti ved kondemnasjon av nyere bil
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NLF ANSVAR – FOR TRANSPORTBEDRIFTER
Er en ny helhetsløsning som gir dekning av det ansvaret
som ligger utenom Bilansvaret. Dette inkluderer både
gods, spedisjon, bedrift, løft, kran-og miljøansvar
Dette er en dekning som alle transportører bør ha.
Erfaring viser at mangelfull ansvarsforsikring ofte får
store økonomiske konsekvenser.
LØYVEGARANTI GODSTRANSPORT
Alle som kjører lastebil og frakter gods for andre
trenger løyvegaranti. NLF-medlemmer som har sine
biler forsikret i If, og som har solid økonomi, tilbys nå
løyvegaranti i If.

HELSEFORSIKRING
Flere og flere transportfirmaer har erfart at helseforsikring
er svært nyttig for å redusere sykefravær og uønskede
kostnader ved vikarbruk.
Vi samarbeider med Vertikal Helse for å sikre rask
behandling, og en optimal behandling for din diagnose.
Helseforsikring tilbys NLF-medlemmer til en svært gunstig
pris – hele 40 % rabatt.
NLF PERSONPAKKE
NLF og If har sammen utarbeidet en forsikringspakke
som gir ansatte i medlemsbedriftene økt økonomisk
trygghet om det verste skulle skje.

TAP AV FØRERKORT – LISENSFORSIKRING
En forsikring som gir erstatning når sykdom eller
ulykke medfører varig tap av førerkort. Gjelder for
yrkessjåfører med førerkort klasse C/D.

Den inneholder yrkesskade- og ulykkesforsikring,
helseforsikring og en dødsfallserstatning på minimum
10 G (G = folketrygdens grunnbeløp, for 2017: 93 634
kroner).

IF PENSJON
Fra juni 2012 ble samarbeidsavtalen mellom NLF og If
utvidet med en pensjonsavtale. NLF-bedriften får reduserte
medlemskostnader, og den ansatte en avkastning som har
vært topprangert i markedet i mange år.

PRIVATE FORSIKRINGER
Nå kan alle som er ansatte i en NLF-bedrift få ekstra
rabatter på sine privatforsikringer i If. Oppgi gjerne
avtalenr. 653, for å være sikker på at du får med deg alle
fordelene.
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N.B Denne folderen er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et eventuelt skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, sammen
med avtalen, som gjelder. Selv om vi er forsikringsspesialister har du et selvstendig ansvar for å kontrollere at
forsikringsbeviset er korrekt.

