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Fordeler for  
NARF-medlemmer

2014

Fordeler for 
regnskapskontoret
Medlemmer i NARF har gode rabatter på 
næringslivsrelaterte forsikringer i Gjensidige. Benytt dine 
medlemsfordeler og kontakt oss på 03100 i dag.

Tenker du på forsikring som en kostnad? Den dagen noe 
skjer med deg, dine ansatte eller bedriften din, oppdager 
du at det også er en investering – i trygghet og lønnsom 
drift. Vi hjelper deg med hvilke forsikringsordninger som 
passer for din bedrift. 

Følgende personal-, ting- og interesseforsikringer er spesi elt 
viktig å vurdere for deg som driver regnskapsvirksomhet: 

Personalforsikringer
For bedrifter med ansatte er det lovpålagt med 
yrkesskadeforsikring for de ansatte. Mange bedrifter velger i 
tillegg å sikre de ansatte mot ulykke og sykdom i fritiden. 
Dersom du ønsker å gi dine ansatte ekstra trygghet hvis 
uhellet skulle være ute anbefaler vi i tillegg å tegne en 
Gruppelivsforsikring for de ansatte, som gir en engangs-
erstatning ved død og eventuell ervervsuførhet, uansett 
årsak, tid og sted. 

Er de ansatte mye på reise, er det også viktig med 
reiseforsikring.

Firmabil
Våre kjøretøyforsikringer gjelder for eventuelle firmabiler. Vi 
kan sette sammen en pakke til deg som dekker dine 
forsikringsbehov. Et kjøretøy kan enten prises individuelt, 
eller inngå i en fastprisordning hvis du har minst 20 
kjøretøyer av samme kategori og forsikringsbehov.

Forsikring av bygg, eiendeler og driftstap
Forsikring av bedriftens bygg og eiendeler er viktig for å 
sikre virksomheten mot skader ved vann, brann, innbrudd 
og hærverk. I tillegg bør bedriften sikre seg mot 
driftsavbrudd gjennom en driftstapsforsikring.

Data og programvare
Skade på maskiner og utstyr som lagrer data kan føre til 
driftstap og store utgifter til rekonstruksjon. Vår data og 
programvareforsikring dekker utgifter til rekonstruksjon av 
filer og reinstallering av software.

Kontakt oss
Kontakt oss på telefon 03100 i dag og snakk med en 
rådgiver om hvilke forsikringer din bedrift bør ha. Oppgi at 
du er medlem i NARF slik at du får de rabattene du har krav 
på. 

Se også baksiden
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For fullstendig 
informasjon  

ring 03100, eller se 
forsikringsvilkårene 
eller gjensidige.no/

privat

Fordeler for deg som 
privatperson
Samlerabatter
Som medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres 
Forening får du svært gode rabatter på private 
skadeforsikringer som bil, båt, hus, fritidsbolig, reise med 
flere. Du får:

•	 14	%	rabatt	ved	1-2	skadeforsikringer	
•	 18	%	rabatt	ved	3	eller	flere	skadeforsikringer	

Innboforsikring
Gjensidige tilbyr en meget prisgunstig og god 
innboforsikring for medlemmer.  Den bygger på Gjensidiges 
beste innboforsikringsvilkår.

NYHET: Egenandel kr 2000 på alle typer skader unntatt 
naturskade, ansvar og rettshjelp
Innboforsikringen omfatter ID-tyverisikring som består av 
tre elementer:

•	 24-timers	førstelinjehjelp	med	tilgang	til	telefonassistanse	
24	timer	i	døgnet	for	å	forebygge/begrense	
identitetstyveri. 

•	 Juridisk	rådgivning	etter	politianmeldelse	med	tilgang	til	
advokat med ID-tyveri som spesialområde. Her dekkes 
opptil 100 000 kroner per hendelse. 

•	Dekning	av	utgifter	i	forbindelse	med	rettssak.	Dette	
gjelder dersom du er part i en tvist mot en angivelig 
kreditor som følge av identi tetstyveri. Utgiftene dekkes 
med inntil 1 000 000 kroner.

Pris innbo 2014 – med 18 % avtalerabatt
Forsikringssum Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3
500 000 995 838 655
750 000 1240 1045 815
1 000 000 1483 1249 976
1 500 000 1947 1640 1280
2 000 000 2483 2092 1630
2 500 000 3017 2541 1981
3 000 000 3553 2991 2331

Distrikt 1: Oslo,  
Distrikt 2: Asker, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Drammen, Ski, Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Nesodden, 
Trondheim, Tromsø,  
Distrikt 3: Landets øvrige kommuner

Forsikringen dekker blant annet
•	Uhellskader	på	innbo	i	hjemmet	med	inntil	valgt	

forsikringssum
•	Uhellskader	på	innbo	utenfor	hjemmet	–	i	hele	verden	–	

med inntil 25 000 kroner
•	 Tyveri	fra	låst	bod	i	felles	kjeller/loft	med	inntil	50	000	

kroner
•	 Flytteforsikring	til	ny	bolig	når	du	flytter	selv
•	 Erstatningsansvar	og	rettshjelp
•	Naturskade
•	 Tyveri	av	låst	sykkel	med	inntil	5	000	kroner

Kontakt oss 
Fullstendig informasjon om medlemstilbudene finner du på 
gjensidige.no/fo,	ved	å	ringe	03100	og	ved	å	besøke	ditt	
nærmeste Gjensidige-kontor.

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening


