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Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer 
 

Denne oversikten med spørsmål og svar er aktuell i forbindelse med leverandørskifte 
for Bondelagets gruppelivs- og ulykkesforsikringer fra 01.10.17, etablering av fem nye 
kollektive personforsikringer og opprettelse av Bondelagets Personforsikringskontor 
fra 15.06.17. 
 

1. Hva er nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer? 
Landbruksforsikring AS overtar driften av og risikoen for Bondelagets kollektive 
personforsikringer fra 1.10.17. Dette gjelder Bondelagets Gruppelivsforsikring og 
Bondelagets ulykkesforsikring for voksne og barn. Prisen reduseres og vilkårene blir minst 
like gode som før, uten krav om ny helseerklæring. 

Fra 15.06.17 ble det også etablert fem nye kollektive personforsikringer, som er tilgjengelig 
for Bondelagets medlemmer. I tillegg er «Bondelagets Personforsikringskontor» etablert i 
samarbeid med Landbruksforsikring AS, for å drive rådgiving om forsikring av liv og helse til 
medlemmer, og formidling av Bondelagets kollektive personforsikringer. 

Samarbeidet mellom Bondelaget og Gjensidige fortsetter på privat- og landbruksforsikringer. 

2. Hvilke endringer skjer for Norges Bondelags Gruppelivsforsikring? 
For de medlemmer som IKKE ER med på ordningen i dag: 

Gjensidige sluttet nytegning av disse forsikringene ved midnatt til 1. august 2017. Landbruksforsikring 
AS via Bondelagets Personforsikringskontor overtok salget fra samme tidspunkt, fordi forsikringer må 
flyttes med en «varsel/oppsigelsestid på 1 måned». Gjensidige og Landbruksforsikring AS ble derfor 
enige om at Gjensidige ikke skal selge disse forsikringene etter 1. august da ordningen skal flyttes 
med effekt fra 01.10.17 når Landbruksforsikring AS overtar risikoen. 

• Dersom et medlem ønsker å bli med på ordningen etter 01.08.2017 skal de kontakte Bondelagets 
Personforsikringskontor for å bli med. De vil tilbys og vil kunne gå rett inn på de nye forbedrede 
ordningene til ny pris med Landbruksforsikring AS som forsikringsselskap. 

For de som ER med på ordningen i dag: 

Ingen ting skjer med forsikringen før 01.10.2017. Får vedkommende en skade før 01.10.2017 skal 
disse meldes til Gjensidige. 

Dersom medlemmet ikke foretar seg noe i forbindelse med flyttingen vil: 

• Faktura for fornyelse mottas fra Landbruksforsikring AS i august 2017 jfr. over.  
• Norges Bondelags Gruppelivsforsikring fortsetter med samme vilkår, men med redusert pris, se 

tabell neste side: 
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Norges Bondelags Gruppelivsforsikring: 

Norges Bondelag 
Gruppelivsforsikring 

 

Årlig pris frem til 01.10.2017 – 
Gjensidige (se 
Landbrukskalenderen 2017) 

Årlig pris etter 01.10.2017 – 
Landbruksforsikring AS (kommer i  
Landbrukskalenderen for 2018) 

Aldersintervall Hovedforsikret Medforsikret Hovedforsikret Medforsikret 

Tom 35 år 205 145 187 132 

36-40 år 346 254 316 233 

41-45 år 564 429 516 393 

46-50 år 959 745 878 683 

51-55 år 1 315 1 042 1 216 965 

56-60 år 1 610 1 260 1 488 1 167 

61-67 år 2 520 1 972 2 343 1 836 

 
Det vil ikke bli mulighet til å tegne denne Norges Bondelags gruppelivsforsikring etter 
01.08.2017. Kun de som allerede er med kan fortsette på denne. I stedet vil man fra 01.08.2017 
tilbys «Bondelagets Livsforsikring», som i hovedsak er samme forsikring, men med bedre vilkår. 

Bondelagets Livsforsikring 

Fra 01.08.2017 vil det kun tilbys en ny og forbedret «Bondelagets Livsforsikring». 

Dette gir flere valgmuligheter av forsikringssum: 10G – 20G – 30G – 40G - 50G. (Før tilbød man kun 
20G og 40G alternativer). Forsikringssummer på personforsikringer regnes i G som er Grunnbeløpet i 
Folketrygden. Pr. 01.05.2017 er 1 G = kr 93.634,- 

• Nedtrapping av valgt forsikringssum starter ved fylte 55 år, tidligere startet nedtrapping fra 50 år.   
• Forsikringssummen nedtrappes gradvis hvert år med 2,5% av valgt forsikringssum frem til opphør 

ved 75 år, tidligere opphør var 67 år. 
• Alle tegnes som hovedsikret og har full råderett over egen forsikringssum. Ordning med 

medsikret avvikles. Medforsikrede har hatt mindre rettigheter i forhold til rådighet over egen 
forsikring, og dette rettes nå opp. 
HUSK! Som i dag må samboere begunstiges om de skal få forsikringssummen ved forsikredes død.  

De som er med på Bondelagets Gruppelivsforsikring og ønsker å erstatte eksisterende forsikring 
med den nye Bondelagets Livsforsikring, kan gjøre dette fra 01.10.2017 frem til 01.10.2018 uten å 
levere ny helseerklæring. Etter 01.10.2018, må de som er fylt 60 år, levere ny helseerklæring. 

Pris: Valg av forsikringssum og alder er avgjørende for pris, se hjemmeside for beregning.   

Se www.bondelagsforsikring.no for flere detaljer. 
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3. Hvilke endringer skjer i Norges Bondelags Ulykkesforsikring? 
Ingen ting skjer med forsikringsordningen før 01.10.2017. Får medlemmet en skade før 01.10.2017 
skal disse meldes til Gjensidige.  

• Faktura for fornyelse vil mottas fra Landbruksforsikring AS i august 2017.  
• Norges Bondelags ulykkesforsikring for voksne og barn forbedres fra 1.10.17, uten aktiv handling 

fra medlemmene, dvs. alle som er med kl. 23:59, 30.09.17 får de forbedrede vilkår fra 
01.10.2017: 

• Bytter navn til «Bondelaget Ulykkesforsikring».  
• Utbetaling av medisinsk mén-erstatning utbetales fra 1 %, tidligere 5 %.   
• Behandlingsutgifter dekkes opp til 1 G (kr 93 634), tidligere kr 50 000. 
• Forsikringen for voksne opphører ved 75 år, mot tidligere ved 70 år 
• Forsikringen for barn kan kjøpes fra barnet er 3 måneder og frem til fylte 20 år, men kan 

også vare frem til barnet fyller 26 år, se også nytt produkt «Bondelagets Barne- og 
ungdomsforsikring». 

• Flere valgmuligheter av forsikringssum,  
• Voksne: 20G – 30G (ny) – 40G. 
• Barn: 20G (ny) – 30G – 40G (ny) - 50G (ny) – 60 G 

• Pris:  

Bondelagets Ulykkesforsikring for Voksne 

Forsikringssum 

 

Årlig pris frem til 01.10.2017 – 
Gjensidige (se 
Landbrukskalenderen 2017) 

Årlig pris etter 01.10.2017 – 
Landbruksforsikring AS (kommer i 
Landbrukskalenderen for 2018) 

20 G 911 697 

30 G Alternativet finnes ikke 995 

40G 1808 1396 

 

Bondelagets Ulykkesforsikring for Barn 

Forsikringssum 

 

Årlig pris frem til 01.10.2017 – 
Gjensidige (se 
Landbrukskalender 2017) 

Årlig pris etter 01.10.2017 – 
Landbruksforsikring AS (kommer i 
Landbrukskalenderen for 2018) 

20 G Alternativet finnes ikke 384 

30 G 584 480 

40 G Alternativet finnes ikke 640 

50G Alternativet finnes ikke 769 

60 G 1123 923 
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4. Hvilke nye kollektive personforsikringer tilbys fra 15.06.17? 
• Bondelagets Yrkesskadeforsikring – for bonden selv 

o Gir bonden som selvstendig næringsdrivende mulighet for å kjøpe en forsikring med 
de samme erstatningselementene som den lovpålagte yrkesskadeforsikringen for 
«vanlig ansatte». 

o Forsikringen gjelder når bonden utfører vanlig gårdsarbeid. 
o Bonden må være selvstendig næringsdrivende. 
o Kan tegnes fra fylte 18 år til du fyller 65 år. 
o Frivillig yrkesskadetrygd hos NAV bør tegnes i tillegg da denne forsikringen er ment 

som et supplement til NAV sine ytelser.   
o Pris: kr 3 000,-. 

• Bondelagets Uføreforsikring  
o Engangsutbetaling om du blir mer enn 50 % arbeidsufør. 
o Forsikringssummer: 10G, 20G eller 30G. Pr. 01.05.2017 er 1 G = kr 93 634,- 
o Nedtrapping av forsikringssum fra 55 år. 
o Tilfredsstillende helseerklæring må leveres for å få tegnet forsikringen.  
o Pris: Varierer med valg av forsikringssum og alder, se www.bondelagsforsikring.no 

for detaljer. 30 % høyere premie for de som røyker. 

• Bondelagets Kritisk Sykdomsforsikring  
o Utbetaling om du skulle oppleve å få en alvorlig sykdom som definert i 

forsikringsvilkårene.   
o Kan tegnes fra fylte 18 år til du fyller 60 år  
o Opphører ved fylte 67 år eller ved utbetalt erstatning. 
o Forsikringssummen kommer til utbetaling 30 dager etter at endelig diagnose er stilt, 

forutsatt at man fortsatt er i live. 
o Forsikringssummer: 1,5 G, 3 G eller 5 G.  
o Tilfredsstillende helseerklæring må leveres for å få tegnet forsikringen.  
o Pris: Varierer med valg av forsikringssum og alder, se www.bondelagsforsikring.no 

for detaljer. 30 % høyere premie for de som røyker. 

• Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring  
o Ulykkesforsikring og uføredekning for barn og ungdom inntil 26 år, unntatt dekning 

for utvidet hjelpestønad og dagpenger som opphører ved 20 år.  
o Forsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år.  
o Tilfredsstillende helseerklæring må leveres for å få tegnet forsikringen.  
o Kan tegnes i stedet for eller i tillegg til dagens barneulykkesforsikring. 
o Pris: kr. 1 400,-. 

• Bondelagets Helseforsikring – et samarbeid med Vertikal Helse 
o Sikrer rask sykehusbehandling, slik at du kommer fort tilbake i arbeid.  
o Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager. 
o Garantert behandling/operasjon innen 28 virkedager.   
o Pris: kr. 2 019,- for voksne og kr. 1 521,- for barn under 21 år 

Les mer ved å klikke her. 

http://www.bondelagsforsikring.no/
http://www.bondelagsforsikring.no/
https://nb.landbruksforsikring.no/om-produktene/
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Disse forsikringene kan tegnes fra 15.06.17 ved å kontakte Bondelagets Personforsikringskontor på 
post@bondelagsforsikring.no eller ved å ringe 22 05 46 00. Alle detaljer om forsikringene ligger på 
www.bondelagsforsikring.no.  

5. Hva er Bondelagets Personforsikringskontor? 
Bondelagets Personforsikringskontor er etablert av Bondelaget i samarbeid med Landbruksforsikring 
AS, for rådgiving og salg av Bondelagets kollektive personforsikringer. 

Du kan kontakte oss på post@bondelagsforsikring.no eller 22 05 46 00. 

6. Hvor mye sparer jeg på å flytte? 
Hva du sparer vil variere i forhold til hvilken type forsikring du har. 

Se gammel og nye priser over under spørsmål 1 og 2. Rundt regnet: 5 – 10 % lavere på 
Gruppelivsforsikringen og ca. 20% reduksjon på ulykkesforsikring for barn og ca. 30 % på 
ulykkesforsikringen for voksne.  

7. Hvorfor skifter Bondelaget fra Gjensidige Forsikring til Landbruksforsikring AS? 
o Uenighet om prisnivå på de eksisterende kollektive ordningene førte til at Bondelaget gjorde 

en henvendelse til flere aktører i forsikringsmarkedet. 
o Gjensidige fikk samme mulighet som andre selskap til å levere konkurransedyktig tilbud, men 

det var Landbruksforsikring AS som leverte det beste tilbudet totalt sett. 
o Skiftet vil innebære bedre priser og forsikringsvilkår for Bondelagets medlemmer. Det vil 

komme mer detaljert informasjon om dette seinere og i god tid før 01.10. 

8. Hvilke forsikringer er berørt av overflyttingen? 
o Det er Norges Bondelags Gruppelivsforsikring og Norges Bondelags Ulykkesforsikringer for 

barn og voksen som flyttes 1.10.2017. 
o Gruppelivsforsikring er utbetaling til etterlatte ved dødsfall (dvs. en livsforsikring). 
o Ulykkesforsikring gjelder utbetaling til den skadede ved ulykke. 
o Ulykkesforsikringen dekker erstatning for varige mén (fysiske/kroppslige mén) og 

behandlingsutgifter. (Tapt evne til å utføre arbeid vurderes ikke i forhold til denne 
forsikringen, derfor er den nye «Bondelagets Yrkesskadeforsikring og Bondelagets 
Uføreforsikring» etablert).  

9. Har Bondelaget brutt samarbeidet med Gjensidige? 
o Bondelaget fortsetter det gode samarbeidet med Gjensidige på privat- og 

landbruksforsikringer, med Bondelags-rabatt for medlemmene. 
 

o Det er kun de to kollektive personforsikringene «eid» av Norges Bondelag dvs. Norges 
Bondelags Gruppelivsforsikring og Norges Bondelags Ulykkesforsikring for barn og voksen 
som overføres til Landbruksforsikring AS. 

 

10. Hva med andre privat- og landbruksforsikringer? 
o Gjensidige Forsikring ASA er fortsatt Bondelagets hovedsamarbeidspartner for privat- og 

landbruksforsikringer. 

mailto:post@bondelagsforsikring.no
http://www.bondelagsforsikring.no/
mailto:post@bondelagsforsikring.no
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o Eventuell rabatt på disse forsikringene blir ikke berørt av flyttingen forutsatt at du etter 
flyttingen har minst 3 forsikringer fortsatt plassert i Gjensidige, se spørmål 12.  
 

o Bondelaget reforhandlet f.eks. avtalen om Landbruksforsikringer i 2015, og oppnådde 
reduserte premier umiddelbart og 16 % økt rabatt for medlemmer som gjennomfører 
Gjensidiges risikosjekk (bl.a. å termografere) og oppnår «Grønn score». 
 

11. Hva er forskjellen på privat- og personforsikring? 
o Privatforsikring handler om forsikring av egen bolig, privatbil, innbo, reise mv. 
o Personforsikring handler om forsikring av kroppens funksjon og arbeidsevne. 
o Landbruksforsikringer handler om, som de fleste kjenner, forsikring av driftsbygninger, 

maskiner, løsøre, avling, besetning, driftsavbrudd og liknende. 

12. Hvordan slår en flytting inn på rabatten på øvrige forsikringer i Gjensidige? 
o Gruppelivs- og Ulykkesforsikringene teller bare med i grunnrabatten til Gjensidige. Det betyr 

at flytting av disse to forsikringene ikke har noen påvirkning på rabatten dersom du etter 
flytting har tre eller flere forsikringer i Gjensidige. Hvis du etter flyttingen har igjen kun to 
forsikringer i Gjensidige, reduseres grunnrabatt fra med 4 %, fra 20 % til 16 %. 
 

o Grunnrabatt fungerer slik:  
• Har du en eller to forsikringer i Gjensidige får du 16 % grunnrabatt. 
• Har du tre eller flere forsikringer i Gjensidige for du 20 % grunnrabatt. 

13. Får jeg kundeutbytte på Bondelagets Personforsikringer? 
o Det utbetales ikke kundeutbytte på Bondelagets kollektive personforsikringer. Isteden får du 

lavere pris i utgangspunktet. 
 

o Siden personforsikringer må betales med beskattet inntekt, vil en utbytteordning føre til at du 
betaler skatt to ganger på de samme pengene, siden utbyttet må beskattes som inntekt. 

14. Må jeg levere ny helseerklæring i forbindelse med overflyttingen? 
o Det er ikke krav om ny helseerklæring ved overflytting av eksisterende forsikringer, heller ikke 

om du ønsker tilgang på forbedrede vilkår for Bondelagets Livsforsikring, forutsatt at du går over 
til ny ordning før 1.10.18. Etter dette tidspunkt må alle over 60 år levere helseerklæring for å 
sikre en balanse i alder på deltakerne på ordningen og som en konsekvens av at alder på den nye 
kollektive livsforsikringen er utvidet fra 67 år til 75 år. 

o Medlemmer som ikke er med på eksisterende Gruppelivsforsikring og ønsker å tegne 
Bondelagets Livsforsikring, må levere tilfredsstillende helsevurdering for å kunne bli med på lik 
linje som de tidligere har måtte levere helseerklæring til Gjensidige for å kunne bli med på den 
kollektive gruppelivsforsikringen der.  

Det er krav om tilfredsstillende helseopplysninger på enkelte av de nye kollektive Bondelags-
ordningene for å få bli med på disse. Det er vanlig i forsikringsmarkedet å helsevurderes på slike 
forsikringer. Dette gjelder: 

o Bondelagets Livsforsikring (se over) 
o Bondelagets Uføreforsikring 
o Bondelagets Kritisk Sykdomsforsikring 
o Bondelagets Barne- og Ungdomsforsikring 

Det kreves ikke helseerklæring behandlingsforsikring, ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring. 
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15. Hvem er den nye samarbeidspartneren Landbruksforsikring AS? 
o Landbruksforsikring AS eies av norske bønder og skogeiere gjennom selskapene Tine SA, 

Nortura SA, Felleskjøpet Agri SA, Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig, Landkreditt SA, 
Norges Pelsdyralslag, Honningcentralen SA og Gartnerhallen SA. 

o Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 av virksomhetene innen Landbrukssamvirket. De 
første årene var personalforsikringer for de ansatte til disse bedriftene selskapets 
hovedfokus.  

16. Hva betyr det at forsikringene er «kollektive» og «eies» av Bondelaget? 
o Kollektive forsikringer inngås med et forsikringsselskap på vegne av medlemmene. Man 

legger kjøpekraft bak forhandlingene da man forutsetter at medlemmene i fellesskapet 
benytter seg av tilbudet. Det er forhåndsdefinerte alternativer som kan velges. 

 
o Kollektive forsikringer prises av forsikringsbransjen alltid lavere enn individuelle 

forsikringsordninger, og for medlemmene i Bondelaget vil det være betydelige beløp å spare 
i forhold til å tegne individuelle personforsikringer. 

 
o Bondelaget kan også velge å si opp disse forsikringene på vegne av medlemmene og flytte 

disse forsikringene til det forsikringsselskapet som leverer beste vilkår og pris for 
medlemmene, slik som vi gjør nå. 
 

o Dette betyr at Bondelaget kan påvirke hva forsikringene skal koste og hva de skal dekke på 
vegne av medlemmene som er dekket på forsikringene. 

 
o Forsikringsavtalen inngås mellom Bondelaget og forsikringsselskapet. Bondelagets 

medlemmer er ikke pliktig å være med på ordningen, men kan velge dette. Alle medlemmer 
som er med på ordningen kl. 23:59 den 30. september, blir automatisk med over fra 
Gjensidige til Landbruksforsikring AS når skiftet skjer 01.10.  

17. Hvorfor har Norges Bondelag etablert flere kollektive forsikringer? 
o Tanken er at Bondelagets medlemmer «forsikrer seg selv», gjennom egne 

forsikringsordninger eid av Bondelaget, men driftet at et forsikringsselskap. Men istedenfor 
at forsikringsselskapet tjener på god risiko, vil dette komme medlemmene til gode. 

o Vi ser at mange medlemmer ikke har kjøpt forsikringer for alle konsekvenser etter 
personskader og ønsker å gjøre dette lettere tilgjengelig for medlemmer til en god pris – en 
slags «standardisert skreddersøm». Har man spesielle behov utover det som tilbys ved de 
kollektive forsikringene står medlemmet fritt til å tegne dette i tillegg.  

18. Hva betyr flyttingen og etableringen de nye kollektive personforsikringene for 
mine andre forsikringer i Gjensidige? 

o Det er kun de to kollektive forsikringene som dekker dødsfall og ulykker som flyttes til 
Landbruksforsikring AS på Bondelagets initiativ. Alle andre forsikringer er det du selv som har 
inngått avtale om og bestemmer over. Du kan velge å fortsette med disse. Se spørsmål 6.   
 

o Du får fortsatt medlemsrabatt i Gjensidige. Disse to forsikringene teller kun med når 
Gjensidiges «teller» om du har tre eller flere forsikringer i Gjensidige og avgjør om du får 16 
% eller 20 % i grunnrabatt, se spørsmål 11. 
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19. Hva betyr det å være «medforsikret» i en gruppelivsforsikring? 
Å være medforsikret betyr at du ikke selv har råderett over og kan bestemme over hvem som får 
forsikringssummen om du skal falle fra. Den går til hovedsikret. Dette er nå forbedret, se spørsmål 1, 
siste avsnitt. 

20. Hvor henvender jeg meg om jeg har innspill eller er fornøyd/misfornøyd med 
Gjensidige, Landbruksforsikring AS eller Bondelagets Personforsikringskontor? 
Fagområde Forsikring i Bondelaget ønsker dine innspill på hvordan du opplever at forsikring som 
medlemsfordel fungerer. Fint om innspill sendes via hjemmesiden under «Henvendelser Forsikring» 
eller til post@bondelaget.no   

21. Hvor skal jeg eventuelt melde en skadesak? 
Før 01.10.2017: Skader på Gruppeliv- og kollektiv ulykkesforsikring – meldes til Gjensidige 
Forsikring. 

Skade på Bondelagets yrkesskadeforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom eller helse-
forsikring meldes til Landbruksforsikring AS via Bondelagets Personforsikringskontor. Se 
www.bondelagsforsikring.no.  

Etter 01.10.2017: Alle skader meldes til Landbruksforsikring AS via Bondelagets 
Personforsikringskontor. Se www.bondelagsforsikring.no.  
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