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Hvorfor velge  
Nelfo Forsikring? 
Nelfo Forsikring gir deg spesialtilpassede forsikringsprodukter for vår 
bransje som er utviklet av folk som kjenner bransjens behov. 
Samlet representerer Nelfo et volum som sikrer meget gode priser og 
vilkår.

 – utnytt fellesskapsfordelene for din bedrift

Vi er din forsikringspartner som gir deg råd om riktig forsikring og 
riktig dekning, og som støtter deg hvis uhellet er ute – enkelt og 
effektivt for deg som kunde. 

20 – 40 %

BESPARELSE

Dette er grunnen til at nærmere 700 medlemsbedrifter  
benytter Nelfo Forsikring i dag:

• Forsikringer tilpasset ditt behov
• Riktig dekning – betal for det du trenger
•  Svært gunstige priser - mange medlemmer har spart  

20 – 40 % på å flytte til Nelfo Forsikring
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Garantien skal sikre at kontraktsforpliktelsene kan 
oppfylles selv om en av partene får økonomiske 
problemer.

En vanlig garantiform er bankgaranti – ofte en dyr og 
tungrodd garanti. Nå gjør Nelfo garantistillelse enklere 
og billiger for deg ved å erstatte bankgarantien med en 
forsikring. Forsikringsløsningen er enkel å få på plass. 
Du slipper å stille pant og betaler langt mindre enn for 
en bankgaranti. I tillegg blir du uavhengig av banken.

Byggsikkerhetsgarantiforsikring er et eget produkt 
for byggebransjen. Den er en kombinasjon av 
Utførelsesgaranti og Reklamasjonstidsgaranti. 
Forsikringen beskytter oppdragsgiveren mot 
merkostnader som kan oppstå ved en konkurs hvor 
relevant motpart ikke kan oppfylle sine forpliktelser 
i henhold til entrepriseavtalen. Garantien gjelder 
også i reklamasjonstiden og sikrer at eventuelle feil 
og mangler kan rettes opp selv om leverandøren 
går konkurs eller avvikler virksomheten i løpet av 
reklamasjonstiden. 

Unikt spesialprodukt for Nelfobedrifter!
Erstatter bankgarantier

BYGGSIKKERHETS-
GARANTI

Byggsikkerhets-
garantien er et 
alternativ til bank-
garanti  – bare 
enklere og billigere!

Anbefalt
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Du slipper å 
stille pant – du 
er uavhengig av 
banken!

Over 200 bedrifter 
benytter allerede 
forsikringen løpende 
på sine prosjekter!

Nelfo forsikrer 
kontraktsverdier  
for mer enn 
4 milliarder kroner!



Trygg på at bedriften er riktig forsikret

Det er trygt og greit å få hjelp med å forsikre bedriften og dens ansatte 
riktig, fastslår daglig leder Frode Johansen i kristiansandsbedriften 
Elektroxperten. 

– Forsikring er noe vi ikke har egen kompetanse på, så det er veldig greit å kunne overlate de 
vurderingene til folk som kan det, sier han.

KOMPLETT FORSIKRINGSPAKKE
Elektroxperten med sine 85 ansatte er en nokså tradisjonell elinstallatørbedrift, forteller Johansen. 

– Vi jobber innenfor hele bredden av elektroinstallasjoner, alt fra nærings-og industribygg 
til rehabilitering av bygg, til socelleanlegg. Det er viktig for oss at vi er riktig dekket, og at 
forsikringene er skreddersydde for vår bedrift og bransjen vi tilhører. 

– Yrkesskadeforsikringen har vi hatt i Nelfo forsikring i ti-femten år. Alle de øvrige forsikringene 
overførte vi dit for fire-fem år siden. Det inkluderer alt fra bilskadeforsikring, styreforsikring, 
avbruddsforsikring og helseforsikring til garantiforsikring. 

– Hvilke erfaringer har dere med oppgjør fra Nelfo forsikring?
– Heldigvis har vi lite erfaring med det, vi har svært lite av skader. Det dreier seg stort sett om 

en og annen bilskade, og de oppgjørene har alltid gått veldig greit. 

TRYGGHET VIKTIGST
– Har du noe tall på hvor mye bedriftens forsikringskostnader er blitt redusert ved at alle 
forsikringene ble flyttet over til Nelfo forsikring? 

– For oss er det tryggheten for å ha riktig forsikring og for å være fullt sikret som er viktigst. 
Den tryggheten stoler vi fullt og helt på at vi har gjennom Nelfo forsikring. Jeg tror ganske mange 
medlemsbedrifter følger Nelfos anbefalinger når det gjelder forsikring. Elektroxperten kommer 
helt klart til å fortsette å bruke Nelfo forsikring. Det er greit om vi kanskje også sparer noen tusen 
kroner, men det kommer i andre rekke. 
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Trygg på at bedriften er riktig forsikret

« Det er viktig for oss 
at vi er riktig dekket, 
og at forsikringene er 
skreddersydde for vår 
bedrift og bransjen vi 
tilhører. »
Frode Johansen, Elektroxperten

FOTO: JAN LEHNE
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En rettshjelpsforsikring som gir advokatbistand i  
tvister innen:

• Entrepriserett/kontraktsrett
• Håndverkertjenester

Alle medlemsbedrifter har gratis advokatbistand 
i Nelfo. Denne advokatbistanden gir juridisk 
rådgivning hovedsakelig innen tariffrett, arbeidsrett, 
kontrakts- og entrepriserett. Nelfo tar ikke prosess 
med unntak av arbeidsrett saker som vi håndterer 
innenfor NHO-systemet.

Om du blir saksøkt eller selv ønsker å bringe en tvist 
inn for retten inngår ikke dette i medlemskapet. 

Ved å tegne rettshjelpsforsikring vil du være dekket 
og få advokatbistand også i tingretten og høyere 
rettsinstanser. 

Forsikringen omfatter: 
•  Korrespondanse, forhandlinger og prosess inntil 

saken er rettskraftig avgjort i domstolene. 
•  Inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle og 

to saker per år.

Advokater ivaretar dine interesser i megling og 
hovedforhandling i domstolene.

EN LAV OG FORUTSIGBAR KOSTNAD   
Medlemsbedriftene betaler ingen timepris, kun en 
rimelig forsikringspremie. 

Årlig forsikringspremie er avhengig av antall ansatte 
i bedriften, og det benyttes to ulike priskategorier. 

• 1 - 20 ansatte, pris kr 5000,-
• 21-50 ansatte, pris kr 7000,-

-  Egenandel kr 10 000 (gjelder ikke forliksrådet)
-  Tvistesum må overstige 25.000
-  Det er dessverre ikke et tilbud for bedrifter med mer 

en 50 ansatte per i dag.
-  Hele 90 prosent av rørleggerbedriftene har allerede 

tegnet forsikringen.

Min Side gir full oversikt og kontroll over egen sak.

ADVOKAT-
FORSIKRING

BEDRIFT

De
t l

ønner seg å væ
re

N
ELFO-MEDLEM

Anbefalt
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Forsikringen dekker prosjekter du bærer risikoen for 
innen bygg, anlegg eller montasje.

For de aller fleste er det fornuftig å ha en 
årsforsikring. Da unngår man at en glemmer å 
forsikre enkelte prosjekter.

Du vil kunne få erstatning hvis arbeidet blir rammet 
av en uforutsett og plutselig skade eller naturskade.
Verdier øker raskt i et prosjekt, og forsikringen 
gjelder inntil prosjektet/arbeidet i sin helhet er 
overtatt og tatt i bruk av eier.

PROSJEKT- OG
ENTREPRENØR

En forsikring som dekker dine økonomiske interesser frem til overtagelse. 

Velg mellom prosjekt-
forsikring for ett enkelt 
prosjekt eller entreprenør-
forsikring for alle prosjekter 
bedriften har i løpet av året
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Denne forsikringen forenkler ditt syn på 
bilforsikring. 

Meget konkurransedyktige priser og man får i tillegg:
•  Fri kjørelengde
• Ingen bonustap ved skade
• Varer og verktøy opp til kr 50.000 i hver bil inkl.
• Ingen aldersbegrensninger for sjåfør
• Lik egenandel uansett alder
• Tilbud om gratis «skadeforebyggende program»

Slik er forsikringen bygd opp
•  Trafikkansvar - den obligatoriske trafikkforsikringen som 

gjelder ved trafikkuhell. Dekningen erstatter personskader, 
samt skader som påføres andres kjøretøy og eiendom.

•  Delkasko - gir erstatning ved brannskade, tyveri av eller fra 
kjøretøyet og skade etter tyveriforsøk, glasskader 
samt veihjelp.

•  Kasko – erstatter vognskade 
i tillegg til alle skader under 
delkasko.

•  Få ned skadene med 
kjørestilskontrakt for dine 
ansatte.

Hva omfattes?
•  Trafikkansvar
•  Fører- og passasjerulykke
•  Brann og tyveri
•  Skifte og reparasjon av glass
•  Veihjelp
•  Vognskade
•  Begrenset identifikasjon
•  Leiebil - dekkes i inntil 10 dager 
•  Dekk og felger
•  Fastmontert tilleggsutstyr
•  Rettshjelp
•  Kriseforsikring
•  Yrkesløsøre

NÆRINGSBIL
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Sørg for at din bedrift er riktig forsikret! 

Nelfo Bedrifts forsikring dekker alt fra maskiner, inventar, løsøre og varelager til avbruddstap. Vi skreddersyr 
en pakke tilpasset ditt behov. 

NELFO
BEDRIFT

Nelfo Bedriftsforsikring omfatter blant annet følgende:

•  Maskiner, inventar, løsøre og varelager
•  Avbruddstap i inntil 12 måneder begrenset til 

kr 500.000
•  Avbruddstap i fremmed virksomhet med inntil 

10 % av forsikringssummen for maskiner, løsøre og 
varer, maks kr 500 000.

•  Ansvarsforsikring 150G
•  Glass med inntil kr 30.000

•  Bygningsmessig tilleggsinnredning begrenset 
til 30 % av forsikringssummen for maskiner, 
inventar, løsøre og varer, maks kr 150 000.

•  Ekstrautgifter ved avbrudd. Erstatningen er 
begrenset til kr 300 000.

•  Investeringer i forsikringsåret med inntil 10 % av 
forsikringssummen
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Nelfos økonomi- og organisasjonsdirektør Harald 
Lid (bildet) kan konstatere at Nelfo Forsikring er et 
populært tilbud. Mer enn 50 % av medlemsbedriftene 
er forsikret gjennom vår ordning, og vet at de er 
riktig forsikret. Men fortsatt finnes det feilforsikrede 
medlemsbedrifter der ute, påpeker han. 

– Mange betaler mye mer i forsikringspremier enn 
de trenger. Å spare inntil 60 prosent av kostnadene 
på et bytte av forsikringsleverandør er faktisk ikke 
så uvanlig. Det er denne type mangler som kommer 
fram ved en gjennomgang. Forsikringer hører jo ikke 
med til elinstallatørenes kjernekompetanse eller 
kjernevirksomhet. Så det er veldig greit å kunne la 
folk som virkelig kan dette, få gå gjennom bedriftens 
forsikringer. Og en slik gjennomgang får man gjort 
helt gratis. 

– Det er viktig for Nelfo å kunne tilby en 
bransjetilpasset forsikringspakke. Vi har de beste 
produktene, og nesten alltid de beste prisene. 

– At Nelfo kan forhandle på vegne av 
installatørene som en homogen gruppe, gir store 
fordeler. Vi har fått forhandlet ned prisen på den 
lovpålagte yrkesskade forsikringen, som er en relativt 
dyr forsikring. Og vi kan tilby forsikringer andre 
leverandører ikke kan tilby i en like godt tilpasset 
utgave og til en tilsvarende pris. Dette gjelder 
blant annet bygg-garantiforsikringen og rettshjelp-
forsikringen. De er begge veldig gode forsikringer 
å ha. Det gjelder ikke minst rettshjelpforsikringen. 
Vi ser at den gjør elektro entreprenørene sterke når 

det oppstår en konflikt. Med en slik forsikring i 
ryggen blir de behandlet på en helt annen måte av 
entreprenørene enn om de sto alene. Forsikringen 
sikrer installatøren advokathjelp og dekning av 
alle utgifter ved en eventuell rettssak. Vi ser at 
elinstallatører som har denne forsikringen, vinner i 
rettssalen. 

Det er viktig for Nelfo å følge med på at 
medlemsbedriftene til enhver tid har tilgang på alle 
forsikringene de trenger, understreker Lid. 

– Hvert år går vi gjennom og ser på ønsker om nye 
typer forsikringer, og vurderer om vi skal utvikle et 
tilbud på disse, forteller han. 

Populært tilbud

« Det er viktig for Nelfo å kunne tilby en bransjetilpasset forsikringspakke. 
Vi har de beste produktene, og nesten alltid de beste prisene. »
Harald Lid, Nelfo
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På jobben dekkes skade som følge av yrkesulykke 
eller yrkessykdom (Yrkesskadeforsikring), mens på 
fritiden dekkes skade skade som følge av ulykke, 
men ikke sykdom (Fritid ulykkesforsikring). 
Den ansatte er dekket ved ulykke hele døgnet. 
Forsikringssummen for invaliditet og uførhet er 
gradert i forhold til grad av henholdsvis invaliditet og 
uførhet. Ved yrkesskade tilkommer også erstatning 

for utgifter og lidt inntektstap i forbindelse med 
skaden. Forsikringen dekker også reisetiden til og 
fra jobben. I tillegg er dødsfall uansett årsak dekket 
(Gruppelivsforsikring).

Ønsker din bedrift en helhetlig dekning for de 
ansatte er vår Personforsikring et meget gunstig 
alternativ.

FRITIDS-
ULYKKE GRUPPELIVYRKESSKADE

PERSON

Dette er en kombinasjonsforsikring hvor vi setter sammen Yrkesskadeforsikring, 
Fritidsulykkes forsikring og Gruppelivsforsikring.

Lov- 
pålagt
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YRKES- 
SKADE

Her får du ménerstatning for alle varige skader 
– andre selskaper har en nedre grense på 15%.  
Yrkesskade forsikringen er lovbestemt og omfatter 
automatisk alle ansatte i bedriften. 

Forsikringen gir erstatning for skade/sykdom 
som påføres arbeidstakeren under utøvelse av sitt 
arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet – også 
direkte til og fra jobb.

Be om tilbud!

•  Utvidet mèn erstatning 
fra 0-15%

•   Gjelder nå også til 
og fra jobb

Bransjen har etterspurt 
gruppelivsforsikring for 
sine ansatte. Dette er et 
forsikringstilbud som 
er mye billigere å kjøpe 
gjennom kollektive ordninger 
enn privat. Dekningen er 

basert på enkelhet, og det er heller ikke nødvendig 
med helseattest for å tegne forsikringen.

Nelfo sin gruppelivsforsikring endret aldersgrense 
fra og med 2017 og går nå til 70 år, tidligere var det 
67 år. Det er ingen avtrapping for alder og ingen 
krav til helseerklæring.

Nelfos gruppelivsforsikring gir meget gunstig 
premiebeløp på alle dekningsalternativer. Det er 
ingen samordning mellom gruppelivs dekningen 
og yrkesskadedekningen.

GRUPPELIV

Lov- 
pålagt

Fritidsulykkesforsikringen 
er ikke lovpålagt, men er 
et tillegg til yrkesskade-
forsikring for å bedre 
de ansattes person -
forsikringer – sammen 
gir disse forsikringene 

en dekning 24-7. Forsikringen har tilnærmet 
samme erstatnings utmåling som yrkesskade-
forsikring, men gjelder ikke ved sykdom. Den 
dekker de ansatte ved ulykke hele døgnet. 
Bedriften unngår dermed situasjoner der det 
kan oppstå tvil om hvorvidt ansatte er på jobb 
eller har fritid.

Fritids ulykke dekker varig arbeidsuførhet, 
varig medisinsk invaliditet og død 
som skyldes ulykke og ikke dekkes av 
yrkesskadeforsikringen.

FRITIDS- 
ULYKKE

15



En nærings bygg forsikring 
skal gi best mulig dekning 
ved skade. Forutset ningen er 
at forsikringen tar med alle 
forhold ved skade på bygget 
ditt. 

Vår næringsbygg forsikring gir deg god dekning på 
alle vesentlige punkter ved bygningsskade. Enten 
det er lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester 
av forsikrede ting eller tapt husleieinntekt hvis du 
leier ut.

Alle virksomheter som er 
organisert med et selvstendig 
styre kan bli personlig 
erstatnings ansvarlige og har 
derfor behov for styreansvars -
forsikring. 

Dersom du kan holdes rettslig erstatningsansvarlig 
hefter du med hele din personlige formue. 
Man er også solidarisk ansvarlig overfor andre 
styremedlemmer. Styret kan komme i ansvar overfor 
blant annet selskapet selv, eiere og aksjonærer, 
kreditorer (leverandører, långivere), investorer, det 
offentlige og tredjepersoner, f.eks. et konkursbo. 
Med styreansvars forsikringen hjelper advokater deg 
dersom du får et krav rettet mot deg.

Forsikringen dekker styremedlemmers erstatnings-
ansvar for formueskade som uaktsomt påføres 
selskapets aksjeeiere eller andre interessenter, det 
vil si økonomisk tap som ikke er oppstått som følge 
av fysisk skade på person eller ting. Forsikrings-
selskapet betaler de nødvendige kostnader for 
avgjørelse av erstatnings spørsmålet. Styreansvars-
forsikring gir derfor en økonomisk trygghet.

Norge er et godt land å bo 
i dersom du blir akutt syk. 
Du er da garantert rask og 
effektiv hjelp. Men hva med de 
lidelsene som ikke er definert 
som akutte? Gjennomsnittlig 
ventetid i offentlig helsevesen 

er i dag ca 3 måneder. Til enhver tid står det i rundt 
265 000 personer i behandlingskø. 

Privat behandlingsforsikring er et supplement til 
det offentlige helsevesen, slik som privat pensjon 
betalt av arbeidsgiver er til folketrygden. Mange 
små og store bedrifter ønsker å sikre seg mot 
store kostnader i forbindelse med sykefravær. 
Behandlingsforsikring for ansatte i bedriften kan gi 
denne sikkerheten.  
 
Å tegne behandlingsforsikring er et spørsmål om 
prioritering. Hva er verdien av rask behandling for 
den ansatte og for arbeidsgiver? Er det lønnsomt 
å bruke ressurser på å skape denne tryggheten? 
De fleste vil nok si at både for ansatte og for 
arbeidsgiver er det utvilsomt en fordel å komme 
raskest mulig tilbake i jobb.

Nelfo Forsikring gir deg en gjennomprøvd og 
tilpasset behandlingsforsikring til en god pris.

Nelfo Forsikring tilbyr en 
av markedets beste og mest 
fleksible bedriftsreise-
forsikringer.

Helårs reiseforsikring dekker 
ansatte inkl. familie, på 
tjeneste, ferie og fritidsreise.

BEHANDLING
NÆRINGS-

BYGG

STYRE-
ANSVAR

REISE
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Som medlem av Nelfo får du og din bedrift ekstra gode 
betingelser på pensjon levert av SpareBank1.

I følge norskpensjon.no har vi vært blant de aller beste på avkastning de siste 
årene sammenlignet med våre konkurrenter. Det sikrer bedriftens ansatte 
størst mulig avkastning på sin pensjonssparing.

Som medlem i Nelfo får du en ferdigforhandlet pris på pensjonsforsikringen 
som en del av våre medlemsfordeler. 

PENSJON

Mer  
pensjon for 
pengene

Lave  
forvaltnings-
kostnader

Rabatt  
på alle  
gebyrer

Konkurranse-
dyktige 
risikopremier
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– Nelfo forsikring er et innkjøpsfellesskap hvor 
medlems bedriftene kan få alt de ønsker av 
forsikringer. Vi kan skaffe alt fra yrkesskade-
forsikring til avbruddsforsikring, bilforsikring, 
gruppe livs forsikring og behandlingsforsikring, til 
garantiforsikring. Når det gjelder persondekninger 
er prisene på forsikringene de samme, uavhengig 
av størrelsen på bedriften. Prisene vi opererer 
med, er vanskelige å oppnå for enkeltbedrifter, 
spesielt for de mindre bedriftene. De kunne ikke 
fått disse prisene ellers. Nelfo Forsikring skal alltid 
tilby markedsriktige priser. Det sikrer vi gjennom 
jevnlig konkurranse utsetting. Våre kunder skal ikke 
oppleve at prisene siger umerkelig oppover over 
tid. Bedrifter som bytter til Nelfo forsikring, sparer 
gjerne 20-30 prosent på prisene; noen så mye som 60 
prosent. 

– I tillegg kommer blant annet fordeler som 
ubegrenset kjørelengde på bilforsikring, eller at man 
får behandlingsforsikring uten at det stilles krav om 
helseerklæring. Det trengs bare en bekreftelse på at 
man er arbeidsdyktig. 

POPULÆR GARANTIFORSIKRING
Elinstallatørene setter spesielt stor pris på at 
de også kan ordne garantiene sine gjennom 
forsikringsordningen, forteller Solli. 

– Garantiforsikringen vi tilbyr, er blitt tatt veldig 
godt imot; den har vi flere henvendelser om daglig. 
Det er en stor forenkling for bedriftene at de nå 
kan slippe å gå til en bank for å få de nødvendige 
garantier når de skal gå inn i større byggeprosjekter. 

– Vi kan også tilby bistand og støtte. Først og 
fremst driver vi mye med skadeforebyggende arbeid. 
Det sikrer lave priser, og skaper også trygghet og 
sikkerhet for de ansatte. 

– Vi yter selvfølgelig også bistand ved skade. Vi 
står alltid på kundens side, og vi kan forsikring. Det 
gir en ekstra trygghet. Nå skal det også sies at 99,9 
prosent av forsikringsoppgjørene i Nelfo forsikring 
går helt uproblematisk for seg. Bilskader utgjør de 
fleste av skadene. 

Ni av ti bedrifter kan 
spare på fellesavtaler

Forsikringer utgjør en betydelig kostnad for en elinstallatørbedrift. 
Det er viktig at bedriften er riktig forsikret, og til riktig pris, fastslår 
forsikringsmegler Thomas Solli i Nelfo forsikring.
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ENKELT Å BYTTE
Det er ikke vanskelig å overføre forsikringene fra annen 
leverandør til Nelfo forsikring, understreker Solli.

– Kunden trenger stort sett bare skrive under på 
tilbudet, så ordner vi resten, både oppsigelse av den 
gamle forsikringen og oppretting av ny polise. Det er 
ikke lenger slik at man må vente til neste hovedforfall, 
det holder at man sier opp den gamle forsikringen med 
30 dagers varsel. Det blir tatt et sluttoppgjør på den 
gamle avtalen, og det man eventuelt har til gode blir 
tilbakebetalt.

– En annen viktig tjeneste vi gjør, som det kanskje 
er litt for liten oppmerksomhet på, er at vi kan gå 
gjennom og sjekke at bedriften ikke er over- eller 
underforsikret. Vi bruker en del ressurser på nettopp 
slik rådgivning, for å sikre at bedriften er riktig dekket. 
Så mange som en tredjedel av dem vi får inn her, har 
vært feilsikret. Men selv om vi ofte avdekker alvorlige 
feil ved en slik gjennomgang, er det overraskende få 
kunder som er opptatt av det. Derfor vil jeg benytte 
anledningen til å anbefale bedriftene å få gjort en slik 
gjennomgang, sier Solli. 

«Våre kunder skal ikke oppleve at 
prisene siger umerkelig oppover 
over tid. Bedrifter som bytter til 
Nelfo forsikring, sparer gjerne 20-30 
prosent på prisene; noen så mye 
som 60 prosent»
Thomas Solli, forsikringsmegler i Nelfo Forsikring

Thomas Solli
Tlf: 99 60 84 01

thomas.solli@pareto.no

Sven Tore Mersland
Tlf: 90 26 35 82

sven.tore.mersland@pareto.no

SKANN QR-KODEN OG  
BE OM TILBUD I DAG!
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Nelfo – en landsforening i NHO 
Fridtjof Nansens vei 17  |  Pb 5467 Majorstuen, 0305 Oslo  

T: 02308  |  iso@nelfo.no  |  www.nelfo.no

Ved skade er det alltid gjeldende forsikringsbevis og tilhørende forsikringsvilkår som gjelder

Nelfo Forsikring hjemmeside:
https://www.nelfo.no/om-oss/medlemskap/rabattavtaler/forsikring/


