
 
MEDLEMSFORDELER 

 
 Avtale med Gjensidige Forsikring 

og Bank 
 Medlemmer av Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

som har 3 ulike produkter eller flere i Gjensidige 

får 20 % rabatt på alle sine private og opptil 30% 

på sine driftsrelaterte forsikringer. Det gis ikke 

rabatt for livprodukter hvor det av 

konsesjonsmessige årsaker ikke kan gis rabatt. 

 

 Medlemmer som har færre enn 3 ulike produkter 

i Gjensidige får 16 % rabatt på sine private og 

driftsrelaterte forsikringer. 

 

 Barneulykkesforsikringen er utvidet til å gjelde 

fram til første hovedforfall etter at barnet er fylt 

26 år. Fra barnets fylte 20 år registreres barnet 

som forsikringstaker. 

 

Følgende rabatter gjelder: 

 

 Rabatt på personlig livsforsikring 

(dødsrisiko) 
Medlemmer får fritak for årlig stykkostnad på kr 

360, dvs. en årlig rabatt på dette beløpet. Du kan 

selv bestemme hvor stor sum dine etterlatte skal 

få, om du går bort. Kostnaden varierer med alder, 

kjønn og forsikringssum. 

 

 Ulykkesforsikring til gunstig medlemspris.  

Tilbys medlemmer, medlemmets samboer eller 

ektefelle og barn til meget gunstig pris. 

Forsikringssum på enten kr 500.000 eller kr 

1.000.000. Medlemsrabatt på 16 eller 20 % 

fratrekkes på en fra før gunstig pris. 

Forsikringen dekker: 

1. Utgifter i forbindelse med behandling av lege 

eller tannlege inntil kr 50.000 pr. 

ulykkestilfelle. 

2. Utbetaling etter ulykkesskade avhengig av 

grad av invaliditet. For voksne dekkes ikke 

invaliditet under 5 %. Det er ingen utbetaling 

ved død. 

 

 Barne- og ungdomsforsikring til 

medlemspris. Er et alternativt eller 

supplement til ulykkesforsikringen over. 

Den dekker mer, og NBS anbefaler denne.  
Erstatning utbetales etter ulykkesskade og 

sykdom etter grad av invaliditet. Dekker også 

behandlingsutgifter, pleie og omsorg m.m. Denne 

forsikringen har også en liten utbetaling ved død. 

Medlemmer får rabatt på 16 eller 20% 

 

 Rabatt på driftsforsikringer 

Medlemmer får rabatt på forsikring av bl.a. 

landbruksmaskiner, husdyr og gardens 

bygninger. Rabatten er 16 % for de som har ett 

eller to produkt forsikret i Gjensidige, og opptil 

30 % for de som har tre eller flere.  

 

 Pensjon for selvstendig næringsdrivende 
Som medlem av Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

får du 25 % rabatt på medlemskostnaden, 

redusert forvaltningskostnad og forenklet 

helsemessig vurdering. 

Du har selvfølgelig kostnadsfri tilgang til god 

rådgivning om pensjonssparing i Gjensidige. 

 

 Hva sparer en ved å være medlem i 

NBS og ha forsikring i Gjensidige? 

 
Eksempel 1 
Dette varierer veldig med hva som er forsikret. Har 

en et bredt kundeforhold i Gjensidige, kan en få en 

del rabatt, selv uten medlemskap. Men Gjensidige 

skal heretter bare gi rabatt på landbruksforsikringer, 

til medlemmer i faglaga. En kan altså få rabatt på 

private forsikringer, uten medlemskap, dersom en har 

flere forsikringer i Gjensidige. De fleste kommer ikke 

over 16 %. I så fall vil det bli differansen mellom 

f.eks. 16 og 20 % en tjener, og mellom 0 og 16-20 % 

på driftsforsikringene. En må nesten få Gjensidige til 

å regne på dette konkret, men for en familie med to 

ulykkesforsikringer på kr. 1.000.000 for voksne, to 

barneforsikringer, to livsforsikringer, en bilforsikring 

på kr 6.000, og landbruksforsikring på kr 15.000, vil 

besparelsen dreie seg om kr 3000-3500 kroner pr. år.  

 

Eksempel 2 
En ungdom på 18 år, som kjøper sin første bil, vil 

ofte ikke ha så mange andre forsikringer. Dermed 

oppnås ingen rabatt i Gjensidige for bredt 

kundegrunnlag..  

I tillegg er bilforsikring for en 18- åring svært dyrt. 

Regner vi med en årspremie på kr 8000, vil en 

ungdom som er medlem i NBS få ca. 1120 kroner i 

rabatt på bilforsikringen. (16 %).  

 

For fullstendig informasjon – se forsikringsvilkårene eller 

kontakt et Gjensidige-kontor. www.gjensidige.no Du kan 

også kontakte vår forsikringsrådgiver Svein Løken, e-post: 

sv.l@online .no,   mobil 900 42 883 

 

 

http://www.gjensidige.no/


 

 Bankavtale 
Gjennom bankavtalen er medlemmer i NBS 

sikret de beste betingelser i Gjensidige Bank. Vi 

har en fordel på 0,25 % på landbrukslån og 

fleksilån i forhold til andre kunder. Renta for et 

lån på over 1,0 mill. kr., og innen 60 % av takst, 

er p.t. 3,45 % (20.04.2010) 

 

 Avtale om juridiske bistand 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har 
samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lund & 
Co DA (Lund & Co). Avtalen sikrer 
medlemmene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
tilgang til profesjonell kompetanse innenfor 
tvisteløsning, energirett, rettsforhold knyttet til 
miljø- og naturressurser, rettsforhold knyttet til 
fast eiendom, plan- og bygningsrett osv.  
 
Avtalen sikrer at medlemmer i Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag kan få en første konsultasjon om 
saken på inntil en halvtime uten at dette 
faktureres, forutsatt at konsultasjonen kan 
besvares telefonisk og uten at det er nødvendig 
med gjennomgang av rettskilder eller skriftlig 
dokumentasjon for å besvare henvendelsen. Ved 
engasjement av Lund & Co vil medlemmer i 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag bli fakturert etter 
notert medgått tid og de til enhver tid gjeldende 
salærsatser med en rabatt på 15 % av gjeldende 
timesats. 
 
Kontaktpersoner i Lund & Co er advokat Ulf 
Larsen (tlf. 99 11 99 05) og advokatfullmektig 
Solveig Prestegard ( tlf. 99 11 99 32). 
 

 Avtale med DEKAR A/S 
Gjennom samarbeidet skal medlemmene i NBS 

få tilgang til eiendomsjuridiske tjenester som 

DEKAR A/S til byr. Medlemmene gis gratis 

førstekonsultasjon, oppad begrenset til 1 time. 

Medlemsrabatt på 10 % i forhold til de enhver tid 

gjeldende priser. Tlf. 73 97 45 00, www.dekar.no 

 

 Hotellavtale 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått avtale 

med Bondeheimen og P-Hotels. Disse avtalene 

kan brukes av alle medlemmer. 

 

Bondeheimen, Oslo 
      Priser for 2010: 

Standard enkeltrom, inklusiv frokost:  

Kr. 1095 (Ordinær pris kr. 1370 - 1820,-) 

Standard dobbeltrom, inklusiv frokost:  

Kr. 1285 (Ordinær pris kr. 1690 - 2080,-) 

 

      P-Hotels 
Priser for 2011: 

Kr. 745,- for overnatting i enkeltrom 

Kr. 845,- for overnatting i dobbeltrom 

Avtalen gjelder for P-Hotels som har 

destinasjoner i Trondheim, Oslo og Bergen. 

Prisen er pr. natt, pr. rom og inkl. moms og 

frokost. Prisene er kr. 50,- under ordinær pris. 
 

 

 Andre fordeler for medlemmer i 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: 

 
Gratis råd rundt økonomi, skatt, tidlig-

pensjon og forsikring.   
Gjensidige Forsikring og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag samarbeider om en 

rådgiverstilling. Gjennom ordningen kan 

medlemmer få gratis vurdering av sine spørsmål.  

 
 

 

 

Ved å bli medlem får du: 
1. Medlemskap i en aktiv, landsdekkende 

organisasjon som arbeider for å sikre at vi 

har et landbruk som produserer trygg 

kvalitetsmat, tar miljøhensyn, produserer 

fellesskapsgoder for både by- og bygdefolk 

(som kulturlandskap) og som arbeider for å 

utvikle en alternativ næringspolitikk for 

norsk landbruk. 

2. Tilgang  på et aktivt organisasjonsapparat  

3. Muligheten til å være med på å utforme og 

påvirke framtidas landbruks- og matpolitikk. 

4. Medlemsavisa Bonde og Småbruker 10 

ganger i året.  

5. Mulighet til å møte på Landsmøtet som 

lokallagets utsending. Landsmøte blir avholdt 

hvert år.  

6. Medlemskap i lokallaget der du bor.  

Gjennom lokallaget vil du få tilbud om å 

være med på ulike aktiviteter og få mulighet 

til å være med på å påvirke og utforme 

politikken i NBS. 

7. Faghjelp om ulike spørsmål ved å kontakte 

fylkeslaget, sekretariatet og den politiske 

ledelsen.  

8. Mulighet til å gi innspill til jordbruks-

forhandlingene. 

 

   

  
Mer informasjon? E-post: medlem@smabrukarlaget.no 

 

 

Tlf. 24 14 89 50  www.smabrukarlaget.no  Fax 24 14 89 51 

http://www.dekar.no/
mailto:medlem@smabrukarlaget.no
http://www.smabrukarlaget.no/

