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Samarbeidspartnere på forsikring

• Bondelagsrabatt på 
individuelle landbruks- og 
privatforsikringer.

• Inntil 20 % på privat.

• Inntil 40 % på landbruk.
– Forutsatt el-kontroll med 

varmesøkende kamera og 
risikovurdering med «grønn score». 

• Bondelagets kollektive 
personforsikringer.

• Bondelagets 
personforsikringskontor

NY:



Hovedmål i Bondelagets forsikringsstrategi

• Rett forsikringspris – i forhold til samlet innkjøpsstyrke.

– Bondelagets medlemmer betaler nærmere 2 mrd. i årlig premie.

• Rett forsikret medlem

– Tilgang på egnede forsikringer for bonden og landbruket

– God rådgiving om ditt behov.

• Rett skadeoppgjør 

– Riktig erstatning i skadeoppgjør, til rett tid og med god oppfølging.

• Skadesituasjon under kontroll

– Bondelaget jobber aktivt med å forhindre skader og ulykker i 
landbruket, særlig brann og personskader.



Bondelagets forsikringsarbeid 2010-2017:

2010: Ny 10-årig rabattavtale i Gjensidige 
• 20 % rabatt for privatforsikringer.
• Inntil 32 % rabatt på landbruksforsikringer.
• Drift av Bondelagets egne kollektive personforsikringer.

2012: Startet prisforhandlinger for Bondelagets  
kollektive personforsikringer
• 2014: Brudd i forhandlingene om prisfastsetting
• 2015: Anbudsprosess for kollektive personforsikringer.

2015: Reforhandlet pris på landbruksforsikringer 
• 5 % redusert premie umiddelbart for alle.
• Ny topprabatt på 16 % for bestått risikosjekk.
• Ny tilskuddsordning for el-kontroll med varmesøkende kamera.

2017: Signert ny avtale med Landbruksforsikring AS
• Gjelder kun personforsikringer, (og en liten del av totalt premievolum.)



Bondelagets 
Personforsikringer



Hvorfor kollektive forsikringer?

«Medlemmene forsikrer seg selv»

• Bondelaget «eier» de kollektive forsikringene

– Gir innflytelse ved fastsetting av priser og vilkår

– Kan forhandles og konkurranseutsettes (flyttes)

• Gir fullt innsyn i skadesaker og lønnsomhet

– Grunnlag for prisforhandlinger

– Grunnlag for strukturert skadeforebyggende arbeid

• Finne «mønstre» og jobbe med de konkret.

• «Tryggere sammen»

• Forsikringsselskapet bærer risikoen og er selger



Kollektive medlemsforsikringer

• Norges Bondelag etablerte kollektiv livsforsikring for 
medlemmene allerede i 1956, i Forenede Forsikring.

• I dag benytter ca. 30 000 medlemmer denne ordningen.



Overflyttet til Landbruksforsikring: 
• Bondelagets (gruppe)livsforsikring
• Bondelagets kollektive ulykkesforsikring 

Dette gir:
• Lavere premie
• Forbedrede vilkår

Overflyttingen skjedde automatisk 1.10.17
- uten krav til ny helseattest.

• Faktura sendt fra Landbruksforsikring AS 
i august må betales for å bli med videre.

• Forsikringene annulleres i Gjensidige –
refusjon av eventuelt for mye betalt 
premie kommer til fradrag på neste 
faktura fra Gjensidige.

Ny forsikringsavtale gir videre: 
• Tilgang på fem nyetablerte kollektive 

personforsikringer

• Rådgivning om personforsikring fra 
Bondelagets Personforsikringskontor.



9 landbruksforsikring.no

• Bondelagets Gruppelivsforsikring (gammel ordning)

– ingen nytegning etter 01.08.2017

• Bondelagets Livsforsikring (erstatning)

– erstatter gruppeliv med nye og bedre vilkår

• Bondelagets Ulykkesforsikring 

• Bondelagets Uføreforsikring

• Bondelagets Yrkesskadeforsikring – for bonden selv

• Bondelagets Kritisk sykdom

• Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring

• Alle forsikringene har hovedforfall 01.10.



Bondelagets Personforsikringskontor:
• Åpnet 15.06.17

• Gir kostnadsfri medlemsrådgivning om 
forsikring av liv og helse for bonden og 
familien.

• Selger Bondelagets kollektive 
personforsikringer.

• Er etablert i samarbeid med 
Landbruksforsikring AS.

• Kontaktopplysninger:

Nettside: www.bondelagsforsikring.no

E-post: post@bondelagsforsikring.no

Tlf. 22 05 46 00

http://www.bondelagsforsikring.no/
mailto:post@bondelagsforsikring.no


Bonden er gårdens viktigste ressurs

Mange av Bondelagets medlemmer er mangelfullt forsikret for egen 

helse.
- Bøndene prioriterer gjerne ikke å forsikre seg selv.
- Mange opplever forsikring som komplisert og dyrt.

De tillitsvalgte trengs nå for å spre bevisstheten om å forsikre seg sjøl;
- Særlig unge bønder med høy gjeld og familieforpliktelser.

Priseksempel - Bonde 35 år: 
• Bondelagets Uføreforsikring 10 G (936 340 kr) =  1670 kr.
• Bondelagets Ulykkesforsikring 20 G (1 872 680 kr) =   697 kr.
• Bondelagets Livsforsikring 30 G (809 020 kr)    =   588 kr.
SUM: = 2955 kr.



Forsikring er ikke enkelt –
ta kontakt og få et tilbud

Lykke til!

- Helsa di er det viktigste du har!


