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NOF U27

Elever og kadetter, samt medlemmer under 27 år har denne.

NOF U27

Kollektiv Hjemforsikring

Ingen egenandel. Risikosportdekning og ubegrenset
forsikringsum for innbo gjør NOF U27 til markedets
mest komplette forsikringspakke. I 2015 innførte vi
flere forbedringer; blant annet dekning av ID-tyveri
og egenandel ved leiebilskade på feriereiser. I tillegg
ble reisevarighet økt til 60 dager. I 2016 økes denne
ytterligere til 70 dager. I tillegg økes blant annet
dekning av reisegods fra 150.000 til 400.000.

Forsikringen dekker:
Innbo og løsøre i hjemmet og pendlerbolig/
midlertidig kvarter.
Deg og din families identitet.

Kollektiv trygghet
Så lenge du er medlem, har du og din familie et unikt
sikkerhetsnett med U27. Du risikerer ikke å stå uten
forsikring mens du er i tjeneste. Hos oss har alle elever,
kadetter og medlemmer under 27 år samme grunnpakke. Det er enkelt. Det fungerer. Du og dine er ivaretatt.
For deg med famile
På Topp Reise og Kollektiv Hjem dekkes samboer av
forsikringene fra dere er registrert med felles adresse.
På ulykkesdekningen er det krav om to års registert
samboerskap. Ved felles barn, eller ekteskap faller
kravet om to år bort.
Helseforsikring for kadetter
Kadetter gjennomfører Norges mest krevende
utdanning . Vi i NOF setter fokus på helse ved å innføre
Vertikal Helseforsikring for alle kadetter på 3-årig
utdanning. Denne får dere i tillegg til U27. Les mer om
Vertikal Helseforsikring på side 12.
Nyhet 2016: Gratis Advokatforsikring med WebHELP
for kadetter og elever. Se side 11 for mer info.

99 123 456 789
12.06.08

Kode H

Hva som erstattes/skadetyper

Forsikringssum

Brann, tyveri, vannskade

Ubegrenset

Nødvendige merutgifter til opphold utenfor
hjemmet

Ubegrenset

Matvarer i fryser/kjøleskap

Ubegrenset

Flytteforsikring (i egenskap av privatperson)
Tyveri dekkes med inntil kr 500.000

Ubegrenset

Rettslig erstatningsansvar som privatperson

5.000.000

Juridisk bistand ved ID-tyveri

1.000.000

Enkeltgjenstander
(inkludert forbrukerelektronikk)

300.000

Samlinger (frimerker, mynter osv.)

300.000

Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet

100.000

Rettshjelp
(når man som privatperson er part i en tvist)

100.000

Flytteforsikring - maksimal sum pr. enkeltgjenstand

100.000

Tyveri fra bod med adgang til felles kjeller, loft,
garasje o.l.

75.000

Tyveri fra boligens uteareal

30.000

Penger, verdipapirer etc.

30.000

Kollektiv Hjemforsikring

Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat
motorkjøretøy
(Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke)

30.000

Verdt å vite
Forbrukerelektronikk dekkes med ubegrenset sum.
›› Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/
tilsvarende dekkes den med inntil kr 300.000.
›› Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er
eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet
sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen.
›› Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis,
havari og ved tyveri dekkes med inntil kr 30.000,for personer som har fartøystjeneste.
›› Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes
bygningsmessige forandringer på bolig med
kr 300.000,›› Barn under 20 år dekkes, selv om de bor utenfor
hjemmet.
›› Barn over 20 år dekkes hvis de bor hjemme, er i
førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke
har meldt adresseendring.

Båt-/varehenger

30.000

Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet
(lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK).

30.000

Barnevogn, sykkel/-tilhenger

30.000

Tyveri av løsøre fra motorvogn og båt
(Penger og verdipapirer dekkes ikke)

30.000

Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig

30.000

Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer

30.000

››
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Egenandel:
Egenandel er kr 0,-.
›› Gjenstander over kr 1.000,- erstattes.

››

Medlem

Medlem og barn

Skal du tjenestegjøre i utlandet?
Forsikringen kan utvides til også å gjelde utenfor
Norden. Ring FP på 21 07 57 00.
Unikt samarbeid
SB 1 er vår leverandør, sammen med LO favør. Vi har
i lang tid utviklet et unikt samarbeid med selskapet.
Gjennom Norges største fordelsprogram LO favør
har vi 900.000 kunder i ryggen når vi forhandler.
Fordelene av å være mange er mange.

Medlem og ektefelle/sambo er

Medlem, ektefelle/samboer og barn

FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Topp Reiseforsikring
Forsikringen dekker:
Fritidsreiser, tjenestereiser og avbestillinger.
Forsikringen gjelder:
Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av
medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere
forlater hjemmet eller arbeidssted.
Egenandel:
Egenandel er kr 0,-.
›› Behandlingsutgifter over kr 1.000,- dekkes.
››

Verdt å vite
Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med
felles adresse i folkeregisteret.
›› Sportsdykking dekkes ned til 40 meter.
›› Barnebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket.
›› Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i
utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel.
Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet
utreisested enn deg.
››

99 123 456 789
12.06.08

Kode R

Hva som erstattes/skadetyper

Forsikringssum

Varighet pr. enkeltreise

70 dager *

Reisesyke (Utgifter til sykehus, lege, medisiner
ved akutt skade/sykdom)

Ubegrenset

Utgifter til hjemtransport

Ubegrenset

Tilkallingsreise ved sykdom/ulykke for inntil
2 personer

Ubegrenset

Reisegods, uansett antall reisende.
(Enkeltgjenstander inntil 25.000)

400.000

Ran og tyveri av penger. Per skadetilfelle

6.000

Tap av reisedokumenter/pass. Per person

15.000

Ulykkesforsikring
Forsikringen dekker:
U lykker (plutselig
ytre årsak)
›› Behandlingsutgifter
››

99 123 456 789
12.06.08

Innhenting av fastlagt reiserute

Inntil 50.000

Tyveri av sykkel utenfor Norden

30.000

Tilfeldig skade (ikke mobil, nettbrett eller data)

2.500

Forsinket baggasje ved utreise. Per person
(Dokumenterte utgifter til klær og toalettsaker)

5.000

Avbestillingsforsikring (Uansett antall reisende)

400.000

Dekking av egenandel på leiebil ved feriereiser

8.000

* Kan utvides til 90, 120 og 180 dager. Kontakt FP på 21 07 57 00.

Utvidet dødsfall og ulykkesdekning
Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet. Den
gjelder ved utøvelse av yrker uten forhøyet risiko.
Medlemmer som er kontoransatt er i denne kategorien.
Alder

Død

Ulykke

Under 20 år

150.000

Inntil 700.000

Mellom 20 år og 70 år

500.000

Inntil 500.000

Mellom 70 år og 75 år

100.000

Inntil 100.000

››
››
››

Dødsfall
Jobb og fritid
Risikoaktiviteter

Kode K

FORSIKRINGSSUMMER
Dødsfall

Status
Singel
Medlem og ektefelle
Medlem og barn
Per barn
Familie og barn
Per barn

Ulykke

Behandling

30.000

700.000

35.000

105.000

260.000

13.000

105.000

260.000

13.000

120.000

400.000

20.000

92.576

328.000

16.400

100.000

200.000

10.000

100.000

200.000

10.000

92.576

200.000

10.000

Pris NOF U27
Ulykkesforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise:
›› Befalselever: kr 0,- mnd.
›› Kadetter: kr 0,- mnd.
›› Medlemmer under 27 år: kr 170,- mnd.

Melde skade? Ring 02300
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NOF Grunnpakke

Medlemmer fra 27 år har denne.

NOF og forsikringer

Kollektiv Hjemforsikring

Fordi alle har et sted å bo og alle reiser, har NOF en
grunnpakke med 3 forsikringer. Disse inngår
automatisk i ditt medlemskap. Med NOF Grunnpakke
har du og din familie et garantert sikkerhetsnett.

Forsikringen dekker:
Innbo og løsøre i hjemmet og pendlerbolig/
midlertidig kvarter.
Deg og din families identitet.

Egen forsikringskomite
Vår erfaring er at langt fra alle leser vilkårene fra perm
til perm. Dette har NOF tatt konsekvensen av. I over
30 år har vår forsikringskomite jobbet for å sikre deg
de beste vilkårene i markedet.

Egenandel:
Egenandel er kr 3.000,-.
›› For sykkel registrert i godkjent FG register,
er egenandelen kr 1.500,-.
››

99 123 456 789

For deg med famile
På Topp Reise og Kollektiv Hjem dekkes samboer av
forsikringene fra dere er registrert med felles adresse.
På ulykkesdekningen er det krav om to års registert
samboerskap. Ved felles barn, eller ekteskap faller
kravet om to år bort.
Nyheter
I 2015 innførte vi flere forbedringer; blant annet
dekning av ID-tyveri og egenandel ved leiebilskade på
feriereiser. I tillegg ble reisevarighet økt til 60 dager.
I 2016 økes denne ytterligere til 70 dager. I tillegg økes
blant annet dekning av reisegods til fra 150 000 til
400 000. Gruppeforsikringene er også blitt markant
forbedret, med økte dekninger på dødsfall, uføre og
kritisk sykdom. Les mer om dette fra side 6.

Kollektiv Hjemforsikring
Verdt å vite
›› Forbrukerelektronikk dekkes med ubegrenset sum.
›› Når sykkel tas inn i bopelen eller egen låst garasje/
tilsvarende dekkes den med inntil kr 300.000.
›› Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er
eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet
sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen.
›› Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis,
havari og ved tyveri dekkes med inntil kr 30.000,for personer som har fartøystjeneste.
›› Dersom du må bruke rullestol etter en ulykke, dekkes
bygningsmessige forandringer på bolig med
kr 300.000,-.
›› Barn under 20 år dekkes, selv om de bor utenfor
hjemmet.
›› Barn over 20 år dekkes hvis de bor hjemme, er i
førstegangstjeneste eller studerer, såfremt de ikke
har meldt adresseendring.
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Medlem

Medlem og barn

12.06.08

Kode H

Hva som erstattes/skadetyper

Forsikringssum

Brann, tyveri, vannskade

Ubegrenset

Nødvendige merutgifter til opphold utenfor
hjemmet

Ubegrenset

Matvarer i fryser/kjøleskap

Ubegrenset

Flytteforsikring (i egenskap av privatperson)
Tyveri dekkes med inntil kr 500.000

Ubegrenset

Rettslig erstatningsansvar som privatperson

5.000.000

Juridisk bistand ved ID-tyveri

1.000.000

Enkeltgjenstander
(inkludert forbrukerelektronikk)

300.000

Samlinger (frimerker, mynter osv.)

300.000

Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet

100.000

Rettshjelp
(når man som privatperson er part i en tvist)

100.000

Flytteforsikring - maksimal sum pr. enkeltgjenstand

100.000

Tyveri fra bod med adgang til felles kjeller, loft,
garasje o.l.

75.000

Tyveri fra boligens uteareal

30.000

Penger, verdipapirer etc.

30.000

Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat
motorkjøretøy
(Nettbrett, dekk, og felger dekkes ikke)

30.000

Båt-/varehenger

30.000

Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet
(lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK).

30.000

Barnevogn, sykkel/-tilhenger

30.000

Tyveri av løsøre fra motorvogn og båt
(Penger og verdipapirer dekkes ikke)

30.000

Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig

30.000

Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer

30.000

Skal du tjenestegjøre i utlandet?
Forsikringen kan utvides til også å gjelde utenfor
Norden. Ring FP på 21 07 57 00.
Unikt samarbeid
SB 1 er vår leverandør, sammen med LO favør. Vi har
i lang tid utviklet et unikt samarbeid med selskapet.
Gjennom Norges største fordelsprogram LO favør
har vi 900.000 kunder i ryggen når vi forhandler.
Fordelene av å være mange er mange.

Medlem og ektefelle/sambo er

Medlem, ektefelle/samboer og barn

FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Topp Reiseforsikring
Forsikringen dekker:
Fritidsreiser, tjenestereiser og avbestillinger.
Forsikringen gjelder:
Familiemedlemmer er dekket på reiser uavhengig av
medlemmet. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk dere
forlater hjemmet eller arbeidssted.
Egenandel:
Egenandel er kr 0,-.
›› Behandlingsutgifter over kr 1.000,- dekkes.
››

Verdt å vite
Forsikringen gjelder for samboer fra første dag med
felles adresse i folkeregisteret.
›› Sportsdykking dekkes ned til 40 meter.
›› Barnebarn som reiser i følge med medlemmet er dekket.
›› Forsikringen gjelder også hvis du tjenestegjør i
utlandet. Utreisested er da din midlertidige bopel.
Familiemedlemmer er dekket selv om de har et annet
utreisested enn deg.
››

99 123 456 789
12.06.08

Kode R

Hva som erstattes/skadetyper

Forsikringssum

Varighet pr. enkeltreise

70 dager *

Reisesyke (Utgifter til sykehus, lege, medisiner
ved akutt skade/sykdom)

Ubegrenset

Utgifter til hjemtransport

Ubegrenset

Tilkallingsreise ved sykdom/ulykke for inntil
2 personer

Ubegrenset

Reisegods, uansett antall reisende.
(Enkeltgjenstander inntil 25.000)

400.000

Ran og tyveri av penger. Per skadetilfelle

6.000

Tap av reisedokumenter/pass. Per person

15.000

Innhenting av fastlagt reiserute

Inntil 50.000

Tyveri av sykkel utenfor Norden

30.000

Tilfeldig skade (ikke mobil, nettbrett eller data)

2.500

Forsinket baggasje ved utreise. Per person
(Dokumenterte utgifter til klær og toalettsaker)

5.000

Avbestillingsforsikring (Uansett antall reisende)

400.000

Dekking av egenandel på leiebil ved feriereiser

8.000

Grunnforsikring
Forsikringen dekker:
Død uansett årsak, hele døgnet,
hele verden. Også krigsrisiko.
›› Ved barns død eller dødfødsel etter 26. svangerskapsuke utbetales kr 44.185,- pr. barn.
››

99 123 456 789
12.06.08

* Kan utvides til 90, 120 og 180 dager. Kontakt FP på 21 07 57 00.

Utvidet dødsfall og ulykkesdekning
Dekningen gjelder på fritidsreiser og i hjemmet. Den
gjelder ved utøvelse av yrker uten forhøyet risiko.
Medlemmer som er kontoransatt er i denne kategorien.
Død

Ulykke

Under 20 år

150.000

Inntil 700.000

Mellom 20 år og 70 år

500.000

Inntil 500.000

Mellom 70 år og 75 år

100.000

Inntil 100.000

Alder

Kode G

FORSIKRINGSSUMMER
Alder
T.o.m. 50 år

Medlem

Ektefelle/
samboer

Enslig
medlem

77.342

75 884

75 884

54 år

60.590

60.590

60.590

58 år

44.448

44.448

44.448

62 år

28.308

28.308

28.308

66 år

12.168

12.168

12.168

70 år

7.377

7.377

7.377

Per barn

45.034
pr. barn
under
20 år

Pris NOF Grunnpakke:
Grunnforsikring, Kollektiv Hjem og Topp reise:
kr 206,- mnd.

Melde skade? Ring 02300
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NOF SINGEL

Denne kan du reservere deg mot.

Om NOF SINGEL

Ulykkesdekning

NOF SINGEL er fem selvstendige forsikringer som er
samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som enslig.
I tillegg har du dekning på egne barn, uavhengig om de
bor hos deg eller ikke.

Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden.
Hele døgnet.

Verdt å vite
Krigsrisiko dekkes.
›› Forskuttert utbetaling kommer ved sykemelding
utover ett år, se også side 7.
›› Ingen reduksjon i dødsfallsdekningen hvis du skulle
bli ufør.
›› Ingen geografiske begrensninger.
›› Egen barnedekning på sykdom, ulykke og
behandlingsutgifter.
›› Ubegrenset antall barn dekkes.
›› Risikoaktiviteter dekkes.
›› Ved kritisk sykdom som har vist symptomer innen 6
måneder etter at forsikringen er tegnet, er selskapet
ikke erstatningspliktig. Dette gjelder også ved forhøyelse av forsikringssummen, og da fra den dag og
for den del av forsikringssummen som er forhøyet.
››

99 123 456 789
12.06.08

Kode O

Utbetaling ved 100% varig
medisinsk invaliditet

Familiesammensetning
A: Enslig medlem
B: Medlem
Per barn
C: Krigsrisiko

45 G
35 G
25 G
36 G

Dekning av behandlingsutgifter
Behandlingsutgifter inntil

Familiesammensetning
A: Enslig medlem

2,25 G

B: Medlem og barn
Medlem
Barn

1,75 G
1,25 G

G = 92.576,Ved utgifter over 5.000,- kontakt SB1. Egenandel er 1.000,-

Dødsfallsdekning

Kritisk sykdom

Gjelder hele døgnet. Hele verden.
Uansett årsak.

Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år.

Alder

Medlem

T.o.m. 45 år

22,00 G

46 år

21,20 G

47 år

20,30 G

48 år

19,50 G

49 år

18,70 G

50 år

17,80 G

52 år

16,10 G

54 år

14,50 G

56 år

12,80 G

58 år

11,10 G

60-64 år

7,00 G

65-69 år

3,00 G

G = 92.576,-

Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom,
utbetales ved diagnose. Forsikringssum kan bare
utbetales en gang for hver diagnose.
Dekningssum:
Medlem: 2 G - Barn: 2 G
Medlem

Barn

Hjerteinfarkt

Kreft

Hjerte-/karoperasjon

Nyresvik

Hjerneslag

Multippel sklerose (MS)

Kreft
Hjernesvulst

Sukkersyke
(diabetes mellitus type 1)

Nyresvikt

Cystisk fibrose

Organtransplantasjon

Blindhet

Multippel sklerose (MS)

Døvhet

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Forsikringstestamente
Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som
ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel
begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema.
I praksis er dette et forsikringstestamente. Skjema på
www.nof.no
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Risikoaktiviteter som fallskjermhopping, sportsdykking, paragliding, klatring og off-pist kjøring dekkes
for medlem og barn under 16 år. Utbetales ned til 1 %
medisinsk invaliditet.

Medlem

Medlem og barn

Blindhet
Døvhet
Parkinsons sykdom
Permanent lammelse
G = 92.576,-

Medlem og ektefelle/sambo er

Medlem, ektefelle/samboer og barn

FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Uføredekning med
forskuttering
Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak.
Gjelder ved minimum 50 %
arbeidsuførhet.
Hvis du som medlem blir så
syk eller skadet at du blir
arbeidsufør, så vil du opprettholde full lønn og tillegg som
om du var i tjeneste det første
året. Deretter vil du gå over på
arbeidsavklaringspenger.
Dette er ca 66 prosent av
grunnlønn. For mange vil
dette innebære en halvering
av inntekt.

DEKNINGSSUM

Alder

Medlem

T.o.m. 40

16,00 G

42 år

14,80 G

44 år

13,60 G

46 år

12,40 G

48 år

11,10 G

50 år

9,90 G

52 år

8,70 G

54 år

7,50 G

56 år

6,30 G

Med forskuttert utbetaling
58 år
5,10 G
starter pengene fra NOFs
60 år
3,80 G
uføredekning å komme på
G = 92.576,konto ifra 13. måned. Er du
under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr 13.886,- netto pr
måned i opptil 100 måneder.
Eksempel: Visekorporal Ole blir skadet i Irak. Han får
god medisinsk hjelp, men klarer ikke å gå på jobb. Det
første året utbetales full lønn med tillegg. Dette utgjør
rundt kr 30.000,- i måneden etter skatt. Etter ett år er
det fortsatt uvisst om Ole blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå minst 2 år før man blir godkjent som
varig. Mens legene venter og ser, går Ole over på
arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette medfører at
han går ned til kr 15.000,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den forskutterte utbetalingen fra NOF
SINGEL. Det kommer kr 13.886,- ekstra inn på konto i
måneden mens Visekorporal Ole venter på legenes
avgjørelse.

Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt)
30000
25000

13 886

15000
10000
5000
0

32 000

Månedslønn
i tjeneste

30 000

Jeg er ikke medlem:
Meld deg inn ved å fylle ut innmeldingsblanketten og
ikke reserver deg mot NOF SINGEL.
Jeg er medlem:
Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker
NOF SINGEL. Du vil da få tilsendt elektronisk helseerklæringsskjema fra Sparebank 1 via e-post.

35000

20000

Hvordan tegne NOF SINGEL?

Månedsutbetaling
fra NOF SINGEL

15 000

Månedslønn
Månedslønn med
under 1. år arbeidsavklaringspenger
som sykemeldt
fra NAV

De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet
som skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede
hadde når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutteringen på uføredekningen.
PRIS NOF SINGEL

Alder

Pris

19 - 26 år

364,- pr mnd

27 - 60 år

515,- pr mnd

Melde skade? Ring 02300
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NOF FAMILIE

Denne kan du reservere deg mot.

Om NOF FAMILIE

Ulykkesdekning

NOF FAMILIE er fem selvstendige forsikringer som er
samlet i en spesialtilpasset pakke for deg som har
familie.

Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden.

I NOF FAMILIE er man som samboer inne på ordningen
etter to års felles adresse i folkeregisteret. Ved felles barn
faller kravet om to år bort.

Risikoaktiviteter dekkes for hele familien.
Som ulykkesdekning i NOF SINGEL, se side 4.

Verdt å vite
›› Ikke krav til varig uførhet, men forskuttert utbetaling
ved sykemelding utover ett år.
›› Egen barnedekning ved kritisk sykdom, ulykke og
behandlingsutgifter.
›› Dekker ubegrenset antall barn.
›› Krigsrisiko er dekket fullt ut for medlem.
›› Krigsrisiko er dekket på død og uførhet for samboer/
ektefelle.
›› Risikoaktiviter dekkes.
›› Ved kritisk sykdom som har vist symptomer innen 6
måneder etter at forsikringen er tegnet, er selskapet
ikke erstatningspliktig. Dette gjelder også ved forhøyelse av forsikringssummen, og da fra den dag og
for den del av forsikringssummen som er forhøyet.
99 123 456 789
12.06.08
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Kode O

Medlem og barn dekkes hele døgnet.
Ektefelle/samboer på fritiden.

Utbetales fra 1 % medisinsk invaliditet.
Familiesammensetning

Maksimal utbetaling
30 G
30 G
25 G
35 G
35 G
36 G

A: Medlem
Ektefelle/samboer
Barn
B: Medlem
Ektefelle/samboer
C: Krigsrisiko

Dekning av behandlingsutgifter
Behandlingsutgifter inntil
1,50 G
1,50 G
1,25 G

Familiesammensetning
Medlem
Ektefelle/samboer
Barn
G = 92.576,-

Ved utgifter over 5.000,- kontakt SB1. Egenandel er 1000,-

Dødsfallsdekning

Kritisk sykdom

Gjelder hele døgnet. Hele verden.
Uansett årsak.

Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år.

Alder

Medlem

T.o.m. 45 år

22,00 G

46 år

21,20 G

47 år

20,30 G

48 år

19,50 G

49 år

18,70 G

50 år

17,80 G

52 år

16,10 G

54 år

14,50 G

56 år

12,80 G

58 år

11,10 G

60-64 år

7,00 G

65-69 år

3,00 G

Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom,
utbetales ved diagnose. Forsikringssum kan bare
utbetales en gang for hver diagnose.
Dekningssum:
Medlem: 2 G - Barn: 2 G
Medlem/ektefelle/samboer

Barn

Hjerteinfarkt

Kreft

Hjerte-/karoperasjon

Nyresvik

Hjerneslag

Multippel sklerose (MS)

Kreft
Hjernesvulst

Sukkersyke
(diabetes mellitus type 1)

Nyresvikt

Cystisk fibrose

Organtransplantasjon

Blindhet

Multippel sklerose (MS)

Døvhet

G = 92.576,-

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Verdt å vite: Hvis ektefelle/samboer dør innen to år
etter at vedkommende kom med på forsikringen, og
dødsfallet skyldes en kjent sykdom eller lidelse, har du
ikke krav på erstatning. Dette gjelder også ved forhøyelse av forsikringssummen, og da fra den dag og for
den del av forsikringssummen som ble forhøyet.

Blindhet

Medlem

Medlem og barn

Døvhet
Parkinsons sykdom
Permanent lammelse
G = 92.576,-

Medlem og ektefelle/sambo er

Medlem, ektefelle/samboer og barn

FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Uføredekning med
forskuttering
Gjelder for medlem og
ektefelle/samboer. Gjelder
uansett årsak. Hele verden. hele døgnet. Gjelder
ved minimum 50 %
arbeids-uførhet.
Det er ikke krav til varig
uførhet og utbetaling
starter etter ett år sykemelding.
Med forskuttert utbetaling starter pengene fra
NOFs uføredekning å
komme på konto ifra 13.
måned. Er du medlem og
under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr 13.886,- netto
pr måned i opptil 100
måneder.

Alder Medlem Ektefelle/
samboer
t.om.
25 år

16,0 G

11 ,0 G

26 år

16,0 G

10,7 G

28 år

16,0 G

10,2 G

30 år

16,0 G

9,6 G

32 år

16,0 G

9,1 G

34 år

16,0 G

8,5 G
8,0 G

36 år

16,0 G

38 år

16,0 G

7,4 G

40 år

16,0 G

6,9 G

42 år

14,8 G

6,3 G

44 år

13,6 G

5,8 G

46 år

12,8 G

5,2 G

48 år

11,1 G

4,7 G

50 år

9,9 G

4,1 G

52 år

8,7 G

3,6 G

54 år

7,5 G

3,0 G

56 år

6,3 G

2,5 G

58 år
5,1 G
1,9 G
Eksempel: Lt Kari blir
60 år
3,8 G
1,4 G
langvarig syk etter
belastningsskader. Hun
G = 92.576,får god medisinsk hjelp,
men klarer ikke å gå på jobb. Det første året utbetales
full lønn med tillegg. Dette utgjør rundt kr 30.000,- i
måneden etter skatt. Etter ett år er det fortsatt uvisst
om Kari blir varig arbeidsufør. Normalt må det gå
minst 2 år før man blir godkjent som varig. Mens legene venter og ser, går Kari over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette medfører at hun går ned til kr
15.000,- i måneden før skatt. Nå starter imidlertid den
forskutterte utbetalingen fra NOF FAMILIE. Det kommer kr 13.886,- ekstra inn på konto i måneden mens
Lt. Kari venter på legenes avgjørelse.

Eksempel på forskuttert utbetaling (etter skatt)
35000
30000
25000

13 886

20000
15000
10000
5000
0

32 000

Månedslønn
i tjeneste

30 000

Månedsutbetaling
fra NOF FAMILIE

15 000

Månedslønn
Månedslønn med
under 1. år arbeidsavklaringspenger
som sykemeldt
fra NAV

Hvordan tegne NOF FAMILIE?
Jeg er ikke medlem:
Fyll ut innmeldingsblanketten og ikke reserver deg
mot NOF FAMILIE.
Jeg er medlem:
Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker
NOF FAMILIE. Du vil da få tilsendt elektronisk helseerklæringsskjema fra Sparebank 1 via e-post.
Jeg har NOF SINGEL og ønsker å tegne NOF FAMILIE:
Fyll ut tegningsblanketten og kryss av for at du ønsker
NOF FAMILIE. Du vil da få tilsendt elektronisk helseerklæringsskjema fra Sparebank 1 via e-post.
De første to år av forsikringen dekkes ikke uførhet som
skyldes sykdom, lyte eller mén den forsikrede hadde
når forsikringen startet. Dette gjelder også forskutteringen på uføredekningen.
Pris NOF FAMILIE: Kr 925,- mnd
Verdt å vite
Blir du ufør innen to år av en sykdom eller lidelse du
hadde da du kjøpte forsikringen, og som det antas at du
kjente til, har du ikke krav på erstatning. Dette gjelder
også ved forhøyelse av forsikringssummen, og da fra
den dag og for den del av forsikringssummen som ble
forhøyet.

Melde skade? Ring 02300
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NOF GRUPPEFORSIKRING

(Gammel ordning).

Dødsfallsdekning

Kritisk sykdom

Gjelder hele døgnet. Hele verden.
Uansett årsak.

Gjelder hele døgnet. Hele verden. Fra 0 til 60 år.

Alder

Medlem

T.o.m. 45 år
46 år
47 år
48 år
49 år
50 år
52 år
54 år
56 år
58 år
60-64 år
65-69 år

22,00 G
21,20 G
20,30 G
19,50 G
18,70 G
17,80 G
15,30 G
13,60 G
11,90 G
10,20 G
7,00 G
3,00 G

Ektefelle/samboer
22,00 G
21,20 G
20,30 G
19,50 G
18,70 G
17,80 G
15,30 G
13,60 G
11,90 G
10,20 G
7,00 G
3,00 G

G = 92.576,-

Forsikringstestamente
Har du for eksempel en kjæreste eller samboer som
ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel
begunstige vedkommende ved å fylle ut et eget skjema.
I praksis er dette et forsikringsKode O
testamente. Skjema på www.nof.no
99 123 456 789

Dekningen er en økonomisk førstehjelp ved sykdom,
utbetales ved diagnose. Forsikringssum kan bare
utbetales en gang for hver diagnose og dekker
sykdommer som oppstår minst 6 måneder etter
forsikringen er tegnet.
Dekningssum: Medlem: 2 G - Barn: 2 G
Medlem

Barn

Hjerteinfarkt
Hjerte-/karoperasjon
Hjerneslag
Kreft

Kreft
Nyresvik
Multippel sklerose (MS)
Sukkersyke
(diabetes mellitus type 1)

Hjernesvulst
Nyresvikt
Organtransplantasjon
Multippel sklerose (MS)
Motornevronsykdom (inkl. ALS)
Blindhet
Døvhet
Parkinsons sykdom
Permanent lammelse

Cystisk fibrose
Blindhet
Døvhet

12.06.08

Uføredekning med
forskuttering

Ulykkesdekning
Gjelder plutselig ytre årsak. Hele verden.

Gjelder hele døgnet. Hele verden. Uansett årsak.
Gjelder ved minimum 50 %
arbeidsuførhet.
DEKNINGSSUM

Hvis du som medlem blir så
syk eller skadet at du blir
arbeidsufør, så vil du opprettholde full lønn og tillegg som
om du var i tjeneste det første
året. Deretter vil du gå over på
arbeidsavklaringspenger.
Dette er ca 66 prosent av
grunnlønn. For mange vil
dette innebære en halvering
av inntekt.

Alder

Medlem

T.o.m. 40
42 år
44 år
46 år
48 år
50 år
52 år
54 år
56 år
58 år
60 år

16,00 G
14,80 G
13,60 G
12,40 G
11,10 G
9,90 G
8,70 G
7,50 G
6,30 G
5,10 G
3,80 G

Med forskuttert utbetaling
G = 88 370,starter pengene fra NOFs
uføredekning å komme på konto ifra 13. måned. Er du
under 41 år, vil du få utbetalt ca. kr 13.886,- netto pr
måned i opptil 100 måneder.
Eksempel på forskuttert utbetaling, se side 7.

Medlem og barn dekkes hele døgnet.
Ektefelle/samboer på fritiden.
Risikoaktiviteter dekkes for hele familien.
Som ulykkesdekning i NOF SINGEL, se side 6.
Utbetales fra 1 % medisinsk invaliditet.
Familiesammensetning

Maksimal utbetaling
30 G
30 G
25 G
35 G
35 G
36 G

A: Medlem
Ektefelle/samboer
Barn
B: Medlem
Ektefelle/samboer
C: Krigsrisiko

Dekning av behandlingsutgifter
Behandlingsutgifter inntil
1,50 G
1,50 G
1,25 G

Familiesammensetning
Medlem
Ektefelle/samboer
Barn
G = 92.576,-

Pris NOF Gruppeforsikring:
kr 655,- mnd.
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Medlem

Medlem og barn

Medlem og ektefelle/sambo er

Medlem, ektefelle/samboer og barn

ADVOKATFORSIKRING

Denne kan du reservere deg mot.
FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Advokatforsikring
Forsikringen gjelder:
Juridisk bistand for deg og din familie
Egenandel: 0,- (NOF dekker denne for deg)
Verdt å vite
• 1. august 2015 innførte NOF advokatforsikring.
• Forsikringen er levert av HELP som har over 100
advokater til disposisjon.
• De leverer forsikringen eksklusivt til LO, og vi er nå
det tiende forbundet som tilbyr dette.
Hvordan bruke forsikringen:
Trenger du hjelp, tar du direkte kontakt med HELP
kundeservice på 22 99 99 99.
Du får da tildelt en advokat innen aktuelt rettsområde
som følger deg opp.
Forsikringen dekker:
• 15 timer advokathjelp i året.
• 2 millioner i saksomkostninger

Rettsområder
Forsikringen dekker følgende rettsområder:
(Noen eksempler)
Familierett: Ektepakt, Samboeravtale, Skifteoppgjør
etter skilsmisse, barnefordeling, farskapssaker,
særeie.
Arverett: Testament, gjennomføring av skifte, Forskudd på arv/generasjonsskifte.
Kjøpsrett: Kontrakt, reklamasjon og håndverkertjenester, bruktbil, kjøp og salg som privatperson
Eiendomsforhold: Leie, nabotvist, klager innen planog bygningsloven. Tvist om leieforhold i militære bolig
og kvarter.

Hvordan tegne
Advokatforsikring?

Andre områder: Førerkortbeslag og WebHELP.

Jeg er ikke medlem:
Fyll ut innmeldingsblankett og ikke reserver deg mot
advoktatforsikringen.

Nyhet 2016
WebHELP er en beskyttelse mot ulovlig og krenkende
nettpublisering.

Jeg er medlem:
Du har forsikringen automatisk, hvis ikke du har
reservert deg.

Dette gir deg tilgang til juridisk bistand og hjelp til å få
slettet eller av-indeksert innhold på internett.

PRIS ADVOKATFORSIKRING

Er du i tvil eller trenger råd? Ta kontakt på 22 99 99 99.

Pris

Kategori
Elever og kadetter

0,-

Befal, Grenaderer, Konstabler og pensjonister

60,-

Melde skade? Ring 02300
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HELSE- OG SYKEFORSIKRINGER
FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Vertikal Helseforsikring
Forsikringen gjelder:
Behandlings- og operasjonsgaranti.
Verdt å vite
Vertikal Helse finner det beste behandlingstilbudet for
deg og hjelper deg med å finne fram i en komplisert
helseverden. Det er ikke mye som betyr mer enn egen
helse, og det burde være en selvfølge at man setter av
ressurser til å ivareta den på den mest hensiktsmessige måten. Norsk helsevesen er svært godt, men
alt kan bli bedre. Det er der vi kommer inn i bildet.
Når du benytter deg av våre tjenester, vil du få tildelt
din personlige medisinske rådgiver.
Med denne forsikringen får du rett behandling til rett
tid uten ekstra kostnader.
Forsikringen trer i kraft fra du får en spesialisthenvisning fra din lege, såfremt du oppfyller vilkårene. Alt du trenger å gjøre er å sende henvisning fra lege
og fullmaktskjema til Vertikal, så starter garantiene.
For mer informasjon se www.vertikalhelse.no
Forsikringen dekker:
Garantert spesialistvurdering innen
10 virkedager.
›› Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager for NOF-medlemmer og familie.
›› Garantert 28 virkedager for NOF-kadetter.
›› Rehabilitering etter behandling dersom foreskrevet
›› av legespesialist.
›› Fysikalsk behandling etter henvisning fra
legespesialist.
›› Kostnader relatert til behandling, reise og opphold
bestilt av Vertikal helse etter konsultasjon hos lege.
›› Personlige helseassistent som følger deg før,
›› under og etter behandling.
›› Krisepsykologisk beredskapstelefon ved alvorlige
›› situasjoner.
›› Råd og bistand med eller uten forsikringsdekning.
›› Uavhengig vurdering av diagnose som
›› allerede er stilt.
››

Hvordan tegne Vertikal Helseforsikring?

NOF-kadetter på 3 årig skole
får Vertikal Helseforsikring
automatisk, så lenge man ikke
reserverer seg.
Priser:
Kadetter 89,-/mnd.
Medlemer/familie 226,-/mnd (Per voksen)
Per barn 116,-/mnd.
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Medlem

Medlem og barn

NOF Sykeforsikring
Gjelder: For sjøfolk med fast sjøtjeneste og
gyldig helseattest.
Gir: Månedlig utbetaling ved sykemelding utover
16 dager.
Intensjon: Skal bidra til å dekke variable tillegg under
sykefravær.
Hvordan: Ved sykdom over 16 dager, fylles det ut
egenerklæring og sendes forsikringsselskap.
Les mer på www.nof.no
PRISER
Seilende personell

Forsikringssum

Mnd Pris

Basis

kr 100.000

kr 235

Medium

kr 180.000

kr 400

Høy

kr 250.000

kr 609

Medlem og ektefelle/sambo er

Medlem, ektefelle/samboer og barn

Forsvarets
Personellservice
Slik får NOF-medlemmer* inntil 40% rabatt på skadeforsikringer!
3 forsikringer

FPrabatt
10%

10%
Bankkunde
5%

4 forsikringer

15%

5 forsikringer + eKunde

20%

Konto
-bonus
FP
5%

* Gjennom medlemskapet ditt i NOF har du allerede 2 skadeforsikringer. Det betyr at du får inntil 30% rabatt på din tredje skadeforsikring.

Få tilbud i dag! Kontakt Forsvarets Personellservice: Telefon: 21 07 57 00, e-post: sparebank1@fp.no - www.fp.no
Oppgi alltid medlemsnummeret når du ringer eller skriver til FP. Du kan bli medlem i FP fra du blir sjt/kvm/vervet.

FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Bilforsikring
Gjennom vårt SB 1 kontor i FP-service kan du få en
meget god avtale på bilforsikring.
››

Ungdomstillegget er fjernet

››

Minimum 30 prosent i startbonus, mot 20 prosent
som er vanlig i markedet

››

Gir toppbonus på 75 prosent, inntil fire år raskere
enn normalt.

››

Samme bonus på bil to, inntil 70 prosent

››

Standard egenandel kun 3000 kroner

››

Du slipper bonustap ved første skade etter kun tre
skadefrie år med 75 prosent toppbonus

››

I tillegg får du prisavslag på inntil 40 prosent.
For mer informasjon se bonustrappa overfor.

For tilbud: kontakt Forsvarets Personellservice
på 21 07 57 00

Melde skade? Ring 02300
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SPESIALFORSIKRINGER
FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Innboforsikring
utenfor Norden
For deg som skal tjenestegjøre i utlandet
Alternativ A: Forsikringssum inntil kr 600.000,Årlig premie kr 326,Alternativ B: Forsikringssum: kr 600.001 – 1.200.000,Årlig premie: kr 447,Alternativ C: Forsikringssum: kr 1.200.001 – 2.000.00,Årlig premie: kr 565,Hvordan tegne forsikringen?
Fyll ut tegningsblankett og kryss av for ønsket
alternativ.
For mer informasjon: kontakt Forsvarets Personellservice på 21 07 57 00 eller sparebank1@fp.no.

Conteinerforsikring
utenfor Norden
For deg som skal i intops
Forsikringssum inntil kr 100.000,Årlig pris kr 0,-

Loss of Licence
Gjelder: Seilende og flygende befal med krav til helseattest/gyldig lisens, samt spesial- og marinejegere.
Nyhet! Jagerflykontrollører kan nå tegne denne
forsikringen.

Skader må umiddelbart meldes til Politiet/MP på
stedet det inntraff. Egenandel kr 4.000,-.

Gir: Engangsutbetaling ved varig tap av attest/lisens.

For ordningene gjelder SpareBank 1 sine vilkår og
sikkerhetsforskrifter for standard hjem.

Hvordan tegne? Eget skjema og informasjon på
www.nof.no.

Hvordan tegne forsikringen?
Fyll ut tegningsblankett og kryss av for ønsket
alternativ.
For mer informasjon: kontakt Forsvarets Personellservice på 21 07 57 00 eller sparebank1@fp.no.

Valgfri dekningssum: 5G, 10G eller 15G.

PRISER
Alder

5G

10 G

15 G

tom 29 år

140

300

450

30-44 år

230

470

715

45-49 år

500

1000

1515

50-54 år

620

1230

1885

55-57 år

650

1265

1950

SPESIAL- & MARINEJEGER

Alder

Forsikringssum

Mnd Pris

18 til 50*

5G

277

18 til 50*

10 G

555

* Etter 50 år er det nedtrapping i utbetalingsum.
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Medlem

Medlem og barn

Medlem og ektefelle/sambo er

Medlem, ektefelle/samboer og barn

EKSEMPLER PÅ FORSIKRINGSPAKKER
FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Singel mann, 24
NOF U27
Dekker innbo, løsøre og identitetstyveri. I tillegg
inneholder den en premium reisforsirking og en liten
ulykkesforsikring. Se side 2-3.
Advokatforsikring med WebHELP
Juridisk bistad for deg og din familie.
Beskyttelse mot ulovlig og krenkende nettpublisering
(WebHELP). Se side 11.
Verikal Helseforsikring
Helseforsikring med 20 dager behandlingsog operasjonsgaranti. Se side 12.
NOF SINGEL:
Inneholder robuste dekninger ved død, uførhet,
sykdom, ulykker og behandlingsutgifter. Se side 6-7.
Bilforsikring
Gunstig bilforsikring gjennom vårt SB 1 kontor i
Forsvarets Personellservice. Du får blant annet
raskere bonusopptjening, lav egenandel og opptil
70 prosent bonus på bil nr. 2. Du får i tillegg opp til
40 prosent prisavslag. Les mer på side 13.

FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER

Mann 36 med kone
og tre barn
NOF Grunnpakke
Dekker innbo, løsøre og identitetstyveri. I tillegg
inneholder den en premium reisforsirking og en liten
dødsforsikring. Se side 4-5.
Advokatforsikring med WebHELP
Juridisk bistad for deg og din familie.
Beskyttelse mot ulovlig og krenkende nettpublisering
(WebHELP). Se side 11.
NOF FAMILIE
Inneholder robuste dekninger ved død, uførhet,
sykdom, ulykker og behandlingsutgifter.
Bilforsikring, 2 biler
Gunstig bilforsikring gjennom vårt SB 1 kontor i FP.
Du får blant annet raskere bonusopptjening, lav egenandel og opptil 70 prosent bonus på bil nr. 2. Se side 12.
Husforsikring
Gunstig husforsikring gjennom vår SB 1 kontor i FP
Barneforsikring
Gir blant annet utbetaling ved sykdom og ulykke, dagpenger ved sykehusopphold og egen veiledningstelefon.

Melde skade? Ring 02300
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GRAFISK PRODUKSJON: WWW.LOMEDIA.NO

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet.
Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie
og medlemskap er betalt. For fullstendige vilkår, les mottatt
forsikringsbevis og vilkår på lofavor.no.
August 2016

Besøksadresse: Møllergt. 10, 0179 Oslo
E-mail: post@nof.no

www.nof.no

