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Kollektive forsikringer og medlemsfordeler i Jbf
Fordelene og de kollektive forsikringene i Jbf bank og forsikring gjelder for deg som er 
medlem i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Kollektive forsikringer i Jbf er en del av medlemskapet ditt i NJF. I tillegg tilbyr vi gode 
rabatter og fordeler på andre forsikringer og banktjenester dersom du ønsker å bli 
privatkunde hos oss.

Kollektive forsikringer inkludert i ditt medlemskap
Som medlem av NJF har du en del personforsikringer innbakt i ditt medlemskap. Disse forsikringene 
er kollektive forsikringer, der alle NJF-medlemmer er forsikret under samme avtale og har de samme 
vilkårene. 

Her får du oversikt over hvilke personforsikringer du har inkludert i medlemsskapet ditt, og hvem 
forsikringsordningen gjelder for. Detaljer om hva som dekkes, forsikringssummer og begrensningene i 
forsikringen, kan du lese om i vilkårene som du finner her: jbf.no/fordeler/prioritert-njf-nlf

Hvem gjelder forsikringsordningen for?

Forsikringen gjelder for deg som er medlem av Norsk Jernbaneforbund (NJF). Din ektefelle/samboer og 
barn er medforsikret.

Med barn menes dine og din ektefelles barn, stebarn og adoptivbarn, som har samme adresse som deg i 
Folkeregisteret og er under 21 år gamle.

Har du samboer, må dere ha hatt samme i registrerte adresse i 2 år, eller ha felles barn, for at 
vedkommende skal være medforsikret.

Når du melder deg ut av NJF opphører forsikringsordningen to måneder etter at medlemskapet i NJF ble 
avsluttet.

https://jbf.no/fordeler/prioritert-njf-nlf
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Ulykkesforsikringen dekker deg, eller medforsikret, dersom du blir utsatt for en ulykke. Den kan gi 
deg økonomisk hjelp ved død eller medisinsk invaliditet, i tillegg til dekning for behandlingsutgifter. 
Utbetaling for medisinsk invaliditet avhenger av alder og invaliditetsgrad på tidspunktet ulykken 
inntreffer.

Tabellen nedenfor viser utbetalingsoversikt inndelt etter familiesammensetning og alder.

Eksempel på utbetaling:

Alder 54 år. Familien består av A: medlem, ektefelle/samboer og barn. Skulle medlemmet dø vil kr 330 
000 utbetales til gjenlevende arvinger etter lov. Blir medlemmet 100 % medisinsk invalid utbetales kr 
930 000. Beløpet avtrappes etter invaliditetsgrad.

Dersom ektefelle/samboer dør vil det bli utbetalt kr 95 000, og ved 100 % medisinsk invaliditet kr 185 
000. Beløpet avtrappes etter invaliditetestsgrad.

Barn får ingen dødsfallserstatning. Blir barnet 100 % medisinsk invalid, utbetales kr 265 000 til 
overformynderiet som vil sørge for at pengene til barnet blir godt ivaretatt gjennom foreldre/verge. 
Beløpet avtrappes etter invaliditetsgrad.

For medlemmer t.o.m. 54 år Død Invaliditet

A Medlem

Ektefelle/samboer

Barn

330 000

95 000

930 000

185 000

265 000

B Medlem

Ektefelle/samboer

330 000

185 000

930 000

295 000

C Medlem

Barn

330 000 1 200 000

265 000

D Enslig medlem 95 000 1 600 000

For medlemmer fra 55 år t.o.m. 64 år Død Invaliditet

A Medlem

Ektefelle/samboer

Barn (fordeles på antall barn i familien)

240 000

95 000

700 000

140 000

140 000

B Medlem

Ektefelle/samboer

240 000

95 000

700 000

220 000

C Medlem

Barn (fordeles på antall barn i familien)

240 000 930 000

140 000

D Enslig medlem 95 000 1 110 000

For medlemmer fra 64 år t.o.m. 79 år Død Invaliditet

A Medlem 35 000 200 000

Ulykkesforsikring
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Gruppelivsforsikringen gir de etterlatte en engangsutbetaling dersom du eller din ektefelle/samboer 
dør. Forsikringssummen, altså det som utbetales ved død, avhenger av alder, og er størst i de årene 
hvor man normalt har forsørgeransvar og mest gjeld. Forsikringssummen utbetales selv om du også har 
andre livsforsikringer.

Utbetalingen vil gå til gjenlevende ektefelle/samboer. Har du og din ektefelle/samboer felles barn under 
21 år, tilkommer et barnetillegg (se tabellen). Har du samboer, må dere ha bodd sammen i mer enn 2 
år, eller ha felles barn, for at vedkommende skal få utbetalt erstatningen. Dersom du ikke har ektefelle/
samboer, går erstatningen til arvingene dine som er definert i arveloven. 

Du har mulighet til å selv oppgi hvem som skal få utbetalingen om du skulle dø. Dette kalles en 
begunstigelse. Du må fylle ut et begunstigelsesskjema og sende inn til oss. 

Tabellen nedenfor viser utbetalingsoversikt inndelt etter aldersgrupper.

Uførekapitalforsikringen gir deg en økonomisk trygghet dersom du blir ufør og ikke kan jobbe. 
Forsikringen gir deg som NJF-medlem en engangsutbetaling dersom du skulle bli minimum 50 % varig 
arbeidsufør. Utbetaling avhenger av din alder og grad av arbeidsuførhet.

Forsikringssummen følger tabellen for Gruppelivsforsikring og beregnes utfra alder. Tabellen på neste 
side viser antallet prosent av forsikringssummen for Gruppelivsforsikring som utbetales ved 100 % 
uførhet.

Eksempel på utbetaling ved død: 

Medlemmet er 35 år og forsørger to barn under 21 år. Utbetalingssum utregnes som følgende: kr 130 
000 + kr 12 000, gir en engangsutbetaling på kr 142 000.

Dersom ektefelle/samboer dør utbetales kr 6 000. (Barnetillegg utbetales ikke for medforsikrede, da 
denne dekningen følger medlemmets død.)

Utbetaling ved medlemmets død Forsikringssum

Inntil 60 år 130 000

60 år  - 64 år 55 000

65 år - 74 år 12 000

Barnetillegg (per barn inntil 21 år) 6 000

Utbetaling ved ektefelles/samboers død Forsikringssum

Inntil 60 år 6 000

Gruppelivsforsikring

Uførekapitalforsikring
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Eksempel på utbetaling:

Medlemmet blir 100 % varig ufør ved alder 35 år (60 % av kr 130 000) vil kunne gi en engangsutbetaling 
på kr 78 000.

Advokatforsikringen gir deg rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning og bistand ved ulike  
privatrettslige tvister.

Dekker ikke de kollektive forsikringene  ditt behov?
Ønsker du høyere forsikringssum eller andre vilkår, kan du kjøpe flere personforsikringer uten at det 
påvirker din kollektive forsikring. Hos oss i Jbf tilbyr vi personforsikringer med 15 % rabatt, som du kan 
kjøpe i tillegg som privatperson.

Du kan lese om våre personforsikringer her: jbf.no/forsikre/person 
 
Kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne ditt forsikringsbehov.

Advokatforsikring

Alder da uførekapitalen forfaller til utbetaling 15 - 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år

Uførekaital i % av forsikringssumen for død 80 % 78 % 76 % 74 % 72 % 70 %

31 år 32 år 33 år 34 år 35 år 36 år 37 år 38 år 39 år 40 år 41 år 42 år 43 år 44 år 45 år

68 % 66 % 64 % 62 % 60 % 58 % 56 % 54 % 52 % 50 % 48 % 46 % 44 % 42 % 40%

46 år 47 år 48 år 49 år 50 år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år

38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 % 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 %

61 år 62 år 63 år

8 % 6 % 0 %

https://jbf.no/forsikre/person
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Lurer du på noe? 

Vi er alltid tilgjengelig for NJF-medlemmer. Har du spørsmål 
eller ønsker å vite mer om de kollektive ordningene eller andre 

produkter og tjenester som vi tilbyr, ring oss på 

21 62 26 00

Spørsmål og svar 
Jeg har behov for en personforsikring med høyere forsikringssum. Hva gjør jeg? 

Ta kontakt med oss i Jbf. Vi kan tilby deg personforsikringer med 15 % rabatt. Våre rådgivere vil gi deg 
gode råd om hva du trenger ut fra din livssituasjon, med tanke på å sikre de etterlatte og deg selv. Du 
kan lese om våre personforsikringer på jbf.no. 

Kan jeg kjøpe personforsikring (død, uføre og ulykke) i tillegg til den obligatoriske dekningen som 
jeg har gjennom medlemskapet? 

Ja det kan du. Du kan ha så mange personforsikringer du ønsker, på tvers av forsikringsselskaper. Ved 
en skadehendelse vil du kunne få utbetaling fra alle personforsikringene dine.  

Jeg ønsker å selv bestemme hvem som skal få dødsfallerstatningen. Hva gjør jeg? 

Dødsfallserstatningen går til gjenlevende ektefelle, eller arvinger etter loven dersom du ikke er gift. 
Hvis du ønsker at noen andre, f.eks. samboer, skal få utbetalingen, må du oppgi vedkommende som 
begunstiget. Du kan oppgi flere begunstigede. Merk at samboere ikke har arverett i henhold til loven, 
med mindre de er oppgitt i et testament, og bør begunstiges. 

For å oppgi begunstigede, kan du fylle ut et eget skjema og sende til oss. Skjemaet kan du laste ned 
her: jbf.no/fordeler/prioritert-njf-nlf

Kan jeg fortsatt ha personforsikringene mine hos Jbf dersom jeg melder meg ut av NJF? 

Du har rett til å kjøpe noe som heter Fortsettelsesforsikring dersom du meldes ut av den kollektive 
ordningen. Da kan du videreføre livsforsikringen du hadde gjennom medlemskapet ditt, uten ny 
helsevurdering. Ta kontakt med oss dersom du ønsker Fortsettelsesforsikring.  

Hva gjør jeg hvis jeg skal bruke forsikringen? / Hvordan får jeg utbetalt erstatning? 

Dersom den som er dekket av kollektivforsikringen går bort, blir ufør, eller blir invalid som følge av 
en ulykke, meldes dette inn som skade til oss i Jbf. De kollektive forsikringene vil ikke vises på Min 
side forsikring. Skademeldingsskjemaer for de kollektive forsikringene finner du her: jbf.no/fordeler/
prioritert-njf-nlf

Hvorfor finner jeg ikke disse forsikringene på Min side? 

Det er NJF som har opprettet forsikringen. På Min side forsikring ser du kun de forsikringene du har 
opprettet i ditt eget navn.

https://jbf.no/kontakt
https://jbf.no/fordeler/prioritert-njf-nlf
https://jbf.no/fordeler/prioritert-njf-nlf
https://jbf.no/fordeler/prioritert-njf-nlf
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Bli kunde i Jbf bank og forsikring
Har du behov for andre forsikringer eller spesielle dekninger, må du kjøpe egne forsikringer for dette 
som privatperson. Ønsker du å bli bank- eller forsikringskunde hos oss kan du søke om det her.

Vi er eksperter på bank og forsikring, og tilbyr rådgivning over video og telefon. Her skreddersyr vi en 
løsning som passer akkurat for deg og din livssituasjon.

Som NJF-medlem får du som privatperson flere gode tilbud og rabatter hos Jbf bank og forsikring  
dersom du blir privatkunde hos oss.

15% rabatt på alle våre forsikringer. Vi tilbyr blant annet innbo-, verdiflex, hus-, reise- og 
bilforsikring hos oss. Se alle våre forsikringer her. Har du behov for andre forsikringen eller 
spesielle dekninger, må du kjøpe egne forsikringer for dette som privatperson.  
Ta kontakt med oss.

Inntil 0,15 % rabatt på blant annet billån og forbrukslån

Ekstra konkurransedyktige priser på boliglån

Gode sparemuligheter med god rente på konto og i fond

Tilgang til autoriserte finansielle rådgivere som kan kartlegge dine personlige behov for  
pensjon. Les mer om Egen pensjonskonto her.

Gratis verdivurdering av din bolig av Aktiv Eiendomsmegling 

Gratis e-takst ved salg av bolig av Aktiv Eiendomsmegling

Velkommen til oss i Jbf!

Gå til hjemmesiden vår Besøk oss på Facebook

https://jbf.no/hvorfor-oss
https://jbf.no/
https://www.facebook.com/Jernbanepersonaletsbankogforsikring/

