
NYHETER 2019
Bedre dekning for mobil og nettbrett

 → Dekker nå også opphold på 
studiested utenfor Norden i inntil 
70 dager.

 → Dekning på reisegods økes fra  
kr 700 000 til ubegrenset sum.

 → Dekning av arbeidsgivers eiende-
ler økes fra kr 25 000 til kr 30 000.

 → Innhenting av reiserute ved 
forsinkelser økes fra kr 80 000 til 
kr 150 000.

 → Dekning ved avbestilling økes fra 
kr 700 000 til ubegrenset sum.

 → Ved evakuering dekkes tapt ferie 
inntil kr 2000 per person per døgn, 
maksimalt kr 150 000

(singel, familie og gruppe)

 → Enda raskere forskuttert  
utbetaling. 

 → Utbetaling starter som før etter ett 
år sykemelding. 

 → Du får fortsatt utbetalt 1 prosent 
av forsikringssummen, opptil 15 
500,- (netto) i måneden.

 → Er du fortsatt ikke erklært varig 
ufør etter 5 år (60 måneder), så får 
du nå utbetalt resten av pengene 
som en engangssum. 

 → Husk at dette forutsetter at du har 
sendt gyldig dokumentasjon, og 
den er godkjent av SpareBank 1.

 → Dekning eksternt lager økes fra  
kr 75 000 til kr 100 000.

 → Tyveri fra bod, felles kjeller ol, 
dekning økes fra kr 75 000 til  
kr 100 000.

 → Alle skader på nettbrett og  
mobiltelefon dekkes.

 → Egenandelen er fortsatt 0,- for U27 
og for alle som har to i husstanden 
med denne innboforsikringen. 

 → Alle andre har en redusert egen-
andel på 1000,- på inntil to skader 
per år per husstand. 

NYHETER REISEFORSIKRING
NYHETER
GRUPPEFORSIKRINGER NYHETER INNBOFORSIKRING

I fagforeningenes spede begynnelse på 
slutten av 1800-tallet dannet man syke-
kasser for å ta vare på sine medlemmer. 
I dag er dette sikkerhetsnettet en del 
av velferdsstaten, men fortsatt er det 
et stort behov for gode forsikringsord-
ninger. 

Vi vet at mange synes forsikringer er 
kompliserte greier. Det har vi i NOF tatt 
konsekvensen av, og etablerte allerede 
på 90-tallet vårt eget ekspertpanel, også 
kjent som forsikringskomiteen. Vår rolle 
er kort fortalt å være en krevende kunde 
på vegne av våre medlemmer, forteller 
Torbjørn Liestøl. Gjennom jevnlig kontakt 
med våre forsikringsleverandører, prøver 
vi til enhver tid å forbedre vilkårene og 
presse prisene. Gjennom fjorårets med-

lemsundersøkelse fikk vi et klart svar 
på viktigheten av gode dekninger, og tar 
dette med i arbeidet fremover. 

Alle medlemmer i Norges offisers- og 
spesialistforbund har en grunnleggende 
sikkerhet gjennom tre ulike forsikringer 
som følger medlemskapet. For medlem-
mer som er under 27 år samt kadetter, 
har vi laget en helt unik forsikringspakke  
i U27. 

Det får man blant annet Norges beste 
innboforsikring med null kroner i egen-
andel.  I tillegg får man en topp reise-
forsikring og en liten ulykkes- og døds-
fallsforsikring. I det øyeblikket man 
fyller 27 år, går man automatisk over på 
grunnpakken. Samme gode vilkår på 
innbo- og reiseforsikring, med en stan-

dard egenandel fra 1000,- til 3000,-. Er 
man så heldig å ha bo sammen med et 
LO-medlem med samme innboforsik-
ring, så faller hele egenandelen bort, og 
dekningene dobles. I tillegg har man en 
enkel grunnforsikring som dekker døds-
fall. 

NYHETER I 2019. Jeg vil spesielt trekke 
frem økt dekning på innboforsikringen; 
både for mobiltelefon og nettbrett dek-
kes nå alle typer skadet, forklarer Lie-
støl. U27 forsetter uten egenandel, 
mens for oss over 27 år reduseres egen-
andelen til 1000,- på inntil to skader per 
husstand i året. Samtidig anbefaler vi 
alle å montere skjermbeskytter for å 
forebygge uhell. 
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Vi har de mest  
fornøyde og lojale 

forsikringskundene
Kilde: Norsk Kundebarometer 
Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI 
www.kundebarometer.com

Best i test – takk for tilliten!
SpareBank 1 Forsikring troner øverst på pallen med de mest fornøyde skadeforsikringskundene i 
Norge. Dette viser kundeundersøkelser utført av Norsk Kundebarometer* og EPSI Norge**. 

Norsk Kundebarometer 2018 viser at vi har den beste kundetilfredsheten og de mest loyale kundene 
i forsikringsbransjen med hele 5 stjerner, mens EPSI 2017 viser at vi også har de mest fornøyde  
kundene etter skade.

Trygghet når du virkelig trenger det

Det handler ikke bare om å tilby gode forsikringer, men også om å gi trygghet for at du får den  
oppfølgingen du trenger ved en eventuell skade. Et raskt og riktig forsikringsoppgjør er det  
viktigste for folk flest, og vi jobber hele tiden for å gi deg den beste mulige kundeopplevelsen. 

Flytt forsikringene dine til SpareBank 1 du også!

*   Norsk Kundebarometer: Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI  (www.kundebarometer.com)

** EPSI Norge: Et uavhenig analysebyrå som gjennomfører årlige undersøkelse av kundetilfredshet
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