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Avtaler med NBS og NB

• Om avtalene:
• Tiårig samarbeidsavtale fra 1. 

januar 2010.
• Forretningsavtale revideres etter 

5 år.
• Medlemsfordeler innen 

skadeforsikring, 
personforsikring, pensjon og 
bank

• Avtalen forvaltes i 
Samarbeidsutvalg sentralt, 
tilsvarende på 
regionalt/fylkesnivå.

• Årlig kontaktutvalg mellom 
ledelse i NBS/NB og Gjensidige

• Viktige elementer i avtalen:
• Trygg Bonde-konsept som forplikter 

bonden å
• Fokusere på trygghet
• Kontakte Gjensidige ved 

generasjonsskifte, endringer i 
driftsopplegget, tilbygg, nybygg o.l

• Ta i bruk Din Side og E-
dokumenter og muligheter som 
nye dataløsninger legger opp til 
(Dataflyt i landbruket)

• Personforsikringer i avtalen 
gjelder kun eier og kundens 
familie, ikke ansatte!!!!!
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Tilfeldig ulønnet arbeidshjelp vs ansatt:

• Ulønnet tilfeldig arbeidshjelp 
er dekket under Driftsløsøre.

• Yrkesskadeforsikring er 
dekket for ulønnet 
arbeidshjelpi henhold til lov 
om yrksskadeforsikring

• Dekkes av forsikringen:

• Lovbestemt yrkesskade/sykdom 
for tilfeldige ikke fast ansatte 
arbeidstakere

• Dersom sikrede er å betrakte som 
arbeidgiver i henhold til 
Yrkesskadeforsikringsloven §2a, 
hefter selskapet i overensstemmelse 
med vilkårene i loven overfor 
skadelidte som etter lovens paragraf 
er å betrakte som arbeidstaker. 

• Yrkesskader og yrkessykdommer i 
henhold til Lov om 
yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 
med forskrifter 
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Tilfeldig ulønnet arbeidshjelp vs ansatt, forts:

• Dekkes IKKE av 
forsikringen:

• Sikredes fast 
ansatte 
arbeidstakere eller 

• Sikredes midlertidige 
og fast ansatte 
lønnede 
arbeidstakere 

• Forklaring:

• Når ungdom/andre jobber på 
ei seter/gårdsbruk mot 
opplæring, kost, losji og annet, 
oppfattes dette som  «lønn» 
eller «annen godtgjørelse».

• Arbeidet har flere dagers 
varighet.

• Dette er da IKKE tilfeldig 
ulønnet arbeidshjelp!

• Eier/bonde/arbeidsgiver 
plikter da å tegne 
«Lovbestemt 
yrkesskadeforsikring» på de 
ansatte.
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Målgruppe: Bedrifter med ansatte, samt 
selvstendig næringsdrivende

Kjennetegn:
Personalforsikringer for ansatte - gir 
utbetaling ved dødsfall, uførhet, 
medisinsk invaliditet, behandling osv.

Lovbestemt yrkesskadeforsikring:

Personalforsikringer, påkrevd ved ansatte:

Viktige opplysninger ved tegning av dekningen:

• Antall ansatte
• Totalt antall årsverk ansettelsesforholdet utgjør i perioden

F.eks: 5 ansatte, 0,4 årsverk 
(5 ungdommer jobber i 2 mnd hver i sommerhalvåret)


