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NBS har en langsiktig avtale med 
Gjensidige som gir deg:
• opptil 20 % rabatt på private forsikringer  

(som bil-, hus-, innbo- og reiseforsikring),  
16 % hvis du har færre enn tre forsikringer 

• ungdomspakke (16–30 år) med 32 % rabatt på 
bilforsikring og 28 % rabatt på Reise Ung og  
Innbo Ung

• 23 % rabatt på landbruksforsikringer  
(som forsikring av landbruksbygning, traktor, 
maskiner, husdyr, avbrudd, avling, ansvar og 
yrkesskade)

• totalt 34 % rabatt på landbruksforsikringene  
hvis du har god risikoscore

• god pris på ulykkesforsikring for voksne og barn – som 
gir erstatning ved medisinsk invaliditet etter ulykke

• gode fordeler på pensjon – hjelp til å ta de riktige 
valgene for pensjon og sparing og inntil 27 % rabatt 
på kostnadene til forvaltningen av pengene dine 

Utvidelse av ansvarsforsikringen
Har du ansvarsforsikring hos Gjensidige, gjelder den for 
hovedvirksomheten din og for underordnet virksomhet 
med en årlig brutto omsetning på opptil 50 000 kroner.

Nå kan du utvide ansvarsforsikringen slik at den gjelder 
underordnet virksomhet med brutto omsetning på 
opptil 150 000 kroner. Dette kan du gjøre til en gunstig 
pris. 

Driver du med tilleggsnæringer i tillegg til hoved-
produksjonen på gården din? Da bør du sikre at du har 
en ansvarsforsikring som dekker hele driften.

Livs- og helseforsikringspakken Enkelt Liv
Enkelt Liv er tilpasset deg som driver enkeltperson-
foretak. Pakken sikrer deg økonomisk hjelp til å komme 
raskere tilbake til driften og til å gjøre de tiltakene som 
trengs for deg, familien og bedriften din ved skade eller 
sykdom. Enkelt Liv omfattes ikke av medlemsrabatt, 
men har en gunstig pris fordi forsikringene kjøpes 
samlet. 

Pakken inkluderer:
• livsforsikring
• ulykkesforsikring
• behandlingsforsikring
• forsikringen Alvorlig sykdom

Kontakt oss
Ønsker du hjelp til å finne forsikringsløsninger  
som passer for deg, kan du kontakte Gjensidige.  
Ring oss på 915 03100 – velg «forsikring» og deretter 
«landbruk». Eller velg «pensjon». 

Du finner oppdatert informasjon om medlems-
betingelsene dine og produktene våre på gjensidige.no

Som medlem i Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag 
får du fordeler på 
forsikring og pensjon  
hos Gjensidige


