
Medlems-
fordeler 2019
Et spesielt godt 
forsikringstilbud til deg 
som er medlem av Norges 
Jeger- og Fiskeforbund

Du får svært gode dekninger til 
attraktive NJFF-betingelser:
• 14 % rabatt på private skadeforsikringer fra første 

forsikring
• 18 % hvis du har 3 forsikringer eller mer
• I tillegg til samlerabattene kan du få 

–  7 % NJFF-rabatt på hytteforsikring
 – 20 % NJFF-rabatt på hundeforsikring 
 – 10 % NJFF-rabatt på forsikring av verdi gjenstander  

 (våpen, optikk, fiskeutstyr og lignende)
 –  På toppen av dette kommer eventuell nettrabatt.
• Livsforsikring til spesialpris
• 5 % rabatt på Alvorlig sykdom inkludert  

Online lege på mobil
• 5 % rabatt på Behandlingsforsikring

Jakthundforsikring med inntil  
34% rabatt
Veterinærutgifter 
Veterinærutgiftene blir dekket hele hundens liv – opp til 
avtalt forsikringssum (maksimalt 50 000 kroner per år). 
Dekningen inkluderer materiell og medisiner. 

Egenandel på 15% er uten minimumsbeløp i kroner, noe 
som er fordelaktig for de vanligste skadene og 
behandlingene. Dette tilbudet er det bare medlemmene i 
NJFF som får. 
 
Gjensidige kan dekke bruksverdien 
Det krever mye innsats å trene opp en god jakthund. Denne 
forsikringen er spesielt tilpasset jakthund og dekker 
bruksverdien av hunden. NB! Sjekk om du har forsikringen. 
Den gir kompensasjon hvis du skulle være så uheldig at 
hunden blir syk eller skadet og mister jaktegenskapene 
sine for alltid.

Er hunden din forsikret i et annet selskap fra før, kan den 
overføres til Gjensidige – uansett alder. 

Førstegangsforsikring kan tegnes inntil hunden fyller 7 år.

Andre fordeler
• Samme egenandel og forsikringssum uansett  

alder på hunden
• Allergiutredning og eventuell allergivaksine er dekket
• Forsikringen gjelder også i utlandet

Se også baksiden

 
 
 
 
 

Bladet Jakt & Fiske  
har konkludert: 

Gjensidiges hundeforsikring 
er best



Bilforsikring
Størst på bilforsikring
Gjensidige er størst i Norge på bilforsikring. Det 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 reparasjons arbeidet.

Bil Pluss 
Med Bil Pluss kan du få leiebil i tilnærmet samme 
størrelse som din egen bil (opp til Mondeo/Passat), om 
uhellet skulle være ute. Dette kommer ekstra godt med 
hvis du har hundebur eller annet plasskrevende utstyr 
med deg i bilen.

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.

Reiseforsikring
Trygghet på tur
Med Gjensidiges reiseforsikring får du hjelp hele året – 
døgnet rundt – i hele verden. Det betyr at den også 
gjelder under jakt- og fisketurer både i Norge og 
utlandet.

Reiseforsikringen kan kjøpes med dekning for hele 
familien.

Er noen avhengig av inntekten din? 
– Livsforsikring til medlemspris
Ta ansvar for fremtiden
Nå kan du som NJFF-medlem få et ekstra godt tilbud på 
livsforsikring hos Gjensidige. 

Med en god livsforsikring vet du at familiens økonomi er 
sikret om noe skulle skje med deg – eller ektefellen/
partneren din, som også kan kjøpe denne forsikringen. 

NJFF
Livsforsikring gir de etterlatte en skattefri engangs-
utbetaling ved død, uansett årsak. Du må være i alderen 
18–55 år for å kunne tegne forsikringen, og kan beholde 
den til du er 75 år. Forsikringssummen kan være inntil  
20 G (folketrygdens grunnbeløp), med nedtrapping fra 
fylte 61 år.

Forsikret gjennom jobben?
Selv om du kanskje allerede har forsikring gjennom 
jobben, er det ikke sikkert at den er stor nok til å dekke 
behovet ditt. Og om den gjør det, er den likevel knyttet 
til arbeidsforholdet.

Hva kan pengene brukes til?
De etterlatte velger selv hva de vil bruke pengene på. 
Typiske eksempler er:

• Å nedbetale gjeld, så familien kan beholde hus og 
eventuell hytte

• Å sikre barnas fremtid, for eksempel som bidrag til 
studier eller etablering

• Å betale ut arv til eventuelle særkullsbarn

Pr
13

_0
25

1/
12

.2
01

8/
Fo

to
: J

o 
M

ic
ha

el
 d

e 
Fi

gu
ei

er
do

Ring 
915 03100, gå inn på  

gjensidige.no/njff eller 
besøk et Gjensidige-kontor 
for fullstendig informasjon 

og rådgivning

Rabattene gjelder for NJFF-avtalen og kan ikke 
kombineres med rabatt i eventuelle andre avtaler 
eller i Fordelsprogrammet. Samlerabatten får du 
på private skadeforsikringer. Personforsikringer 
teller i antall forsikringer som gir rabatt, men 
omfattes ikke selv av rabattene.

http://www.gjensidige.no/ys

