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Samlerabatter for deg som er medlem

Som medlem i Den norske jordmorforening får du svært
gode rabatter på private skadeforsikringer som bil, båt,
hus, fritidsbolig, reise m.fl.:
• 14 % rabatt ved 1–2 forsikringer
• 18 % rabatt ved 3 eller flere forsikringer
Personforsikringer teller med for å oppnå maksimal
rabatt, men det gis ikke rabatt på disse.

Innboforsikring til medlemspris

Gjensidige tilbyr en meget prisgunstig og god innboforsikring for medlemmer. Den bygger på Gjensidiges
beste innboforsikring, Innbo Pluss, og dekker blant annet:
• ID-tyverisikring
• tyveri av sykkel med inntil 30 000 kroner
• reparasjon av knust mobilskjerm via Gjensidiges
serviceleverandør Mobylife
ID-tyverisikring består av:
• 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 identitetstyveri. Utgiftene
dekkes med inntil 1 000 000 kroner.

Pris innbo 2020 – med 18 % avtalerabatt
Forsikringssum

Distrikt 1

Distrikt 2

Distrikt 3

500 000

1 170

1 003

801

750 000

1 463

1 257

1 008

1 000 000

1 756

1 510

1 214

1 500 000

2 291

1 969

1 585

2 000 000

2 852

2 442

1 953

2 500 000

3 412

2 911

2 322

3 000 000

3 970

3 382

2 688

Distrikt 1: Oslo,
Distrikt 2: Asker, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand,
Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm, Lørenskog, Nesodden,
Trondheim, Tromsø,
Distrikt 3: landets øvrige kommuner

Norges mest kjøpte bilforsikring

Gjensidige er størst i Norge på bilforsikring. Forsikringer
hos oss gjør at du kan føle deg litt tryggere på både korte
og lange turer. Du får blant annet reparasjonsgaranti på
hele 8 år, både på deler og selve reparasjonsarbeidet.
Har du el-bil eller hybridbil dekkes tyveri av ladekabel,
og du får veihjelp hvis el-bilen går tom for strøm.

Egenandelsfordel

Egenandelsfordelen på 2 000 kroner reduserer kostnaden
for deg ved inntil én kollisjonsskade per forsikringsår,
om du har tre eller flere forsikringer. Du får egenandels
fordelen fra første år, uten krav om oppsparing.

Se også baksiden

Familieulykkesforsikring inkludert
i medlemskapet

Den norske jordmorforening har en kollektiv familieulykkesforsikring for medlemmene sine. Denne er inkludert
i kontingenten og gjelder for alle aktive medlemmer, med
unntak av studentmedlemmer og medlemmer over 70 år.
Forsikringen dekker medisinsk invaliditet som følge av
ulykke.
Forsikringen dekker ikke invaliditet under 15 %.
Forsikringssummen bestemmes av graden av medisinsk
invaliditet og familiesituasjonen på skadetidspunktet.
Ved 100 % invaliditet gjelder forsikringssummene
i tabellen under.
Oversikt over forsikringssum
Forsikret

Forsikringssum

Enslig medlem:

10 G

Med ektefelle/samboer:

5 G hver

Medlem
med barn:

7,5 G til medlem
5 G pr barn

Med ektefelle/samboer
og barn

3,8 G hver
5 G pr barn

G er Folketrygdens grunnbeløp, som per 1.1.2020 er
99 858 kroner.
Behandlingsutgifter blir dekket med inntil 50 000 kroner
per skadetilfelle de to første årene etter en skade.
Egenandelen på behandlingsutgifter er 500 kroner.
Behandlingsutgifter blir dekket uavhengig om ulykken
ender med medisinsk invaliditet.

Fullstendig informasjon om medlemstilbudene finner
du på gjensidige.no/fo eller ved å ringe 915 03100.

Kundeutbytte
for tiende året på rad!
I 2019 fikk kundene våre utbetalt
14,1 % av det de hadde betalt for
skadeforsikringene sine i 2018.
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Kontakt oss

