
Forsikring, bank 
og sparing

NITO-medlemmer kan spare tusener  
på gode medlemsfordeler
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Nye samarbeidspartnere på forsikring 
og bank – fordi det lønner seg

Fordeler 
hos Tryg

 30 prosent rabatt fra første private forsikring
 Kvalifisert til fordelsprogrammet Tryg Pluss
 Gratis Tryg Legehjelp

Fordeler 
hos Nordea

 Premium / Premium Next fordelsprogram
 Gratis juridisk rådgivning innenfor familierett
 Gratis tilgang til over 1000 VIP flyplasslounger

Som Norges største organisasjon for 

ingeniører og teknologer har vi en 

sterk forhandlingsposisjon. Det skal 

gjøre at våre medlemmer fortsatt får 

konkurransedyktige tilbud. Jeg er stolt 

av at Tryg og Nordea er våre nye 

samarbeidspartnere.  

“
Trond Markussen, 
president
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Tryg Legehjelp  
– gratis fordel til alle medlemmer!
Som NITO-medlem får du tjenesten Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet. 
Tjenesten gir deg og familien din tilgang til leger og sykepleiere på telefon og video  
24 timer i døgnet – 365 dager i året. 

Du kan få skrevet ut resepter eller få henvisning til spesialist – uten verken 
egenandel eller ventetid. Samtalene er selvfølgelig konfidensielle. 

Vanligvis krever Tryg at kunder har kjøpt minst én personforsikring for å få tilgang  
til Tryg Legehjelp, men vi i NITO synes tjenesten er så flott at vi har kjøpt den til alle 
våre medlemmer.

Tryg Legehjelp er altså inkludert i ditt NITO-medlemskap. Aktiver tjenesten ved å  
verifisere ditt NITO medlemskap på  minside.tryg.no.
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NITO Innboforsikring 
Er blant markedets rimeligste og beste 
innboforsikringer. Forsikringen dekker  
innbo og løsøre inntil 2 750 000 kroner. 

Nytt i 2019
Nå dekker den også blant annet tyveri 
av låst sykkel inntil 40 000 kroner, skader 
på ladestasjon for el-bil og sanering av 
skjeggkre.

Årspris 2019: 1200 kroner

NITO Innboforsikring fritidsbolig
NITO tilbyr gunstig innboforsikring for 
fritidsboligen din. Forsikringen dekker 
innbo og løsøre inntil 750 000 kroner.

Nytt i 2019 
Nytt i 2019 er at NITO Innboforsikring 
fritidsbolig nå også dekker sanering av 
skjeggkre, skader på ladestasjon for el-bil 
samt el-skader på integrerte hvitevarer. 

Årspris 2019: 600 kroner

NITO Ulykkesforsikringer
Både store og små kan bli utsatt for en 
ulykke. Med våre ulykkesforsikringer 
kan du gi deg og din familie økonomisk 
trygghet hvis noe plutselig skulle skje. 
De hjelper deg med behandlingsutgifter 
og gir en erstatningsutbetaling ved varig 
medisinsk invaliditet.

NITO Ulykke Grunnforsikring 
– for medlem
Utover det alle ulykkesforsikringer dekker 
kan du få utbetalt 400 kroner i dagpenger 
i inntil et helt år ved sykehusopphold.

Årspris 2019: 420 kroner

NITO Utvidet Ulykkesforsikring 
– for medlem og familie
Velger du denne forsikringen er hele  
familien dekket dersom en eller flere  
av dere blir utsatt for en ulykke. I tillegg  
til å gi erstatning ved varig medisinsk  
invaliditet kan du få utbetalt inntil  
10 000 kroner ved benbrudd.

Årspris 2019: 1320 kroner

NITOs egne forsikringer  
– dette er forsikringer du kjøper hos NITO

Som medlem av NITO får du nå et av de beste forsikringstilbudene på  
markedet. Med vår nye forsikringspartner Tryg får du bedre vilkår og  
goder til bedre eller samme pris som før. 
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NITO Reiseforsikring  
– kjøpes hos NITO
Nå tilbyr vi en unik reiseforsikring til våre 
medlemmer. Nye NITO Reiseforsikring 
kjøper du enten for enkeltperson eller 
familie til en svært gunstig pris. Forsik-
ringen dekker reiser inntil 90 dagers 
varighet, og gir deg ny reise hvis sykdom 
gjør at du må reise hjem før halve ferien 
er over. NITO Reise-forsikring dekker 
også skader på leiebil uten egenandel.

NITO Inntektsforsikring
– kjøpes hos NITO
NITO er den eneste fagorganisasjonen 
som tilbyr sine medlemmer inntekts- 
forsikring. Med vår inntektsforsikring  
står du sterkere økonomisk om du blir  
rammet av arbeidsledighet/permittering.

Månedspris 2019: 225 kroner

Nyheter!

Nye NITO-forsikringer

Alder Enkeltperson Familie
T.o.m. 35 år 700 kroner 1100 kroner

36–69 år 880 kroner 1210 kroner

70 år og eldre 1850 kroner 3074 kroner

Årspriser 2019
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NITO Bilforsikring – Nyhet i 2019 
En gavepakke skreddersydd til våre  
medlemmer, med stor fleksibilitet og 
mange valgmuligheter.

Med NITO Bilforsikring er du dekket for 
trafikkulykker i hele Europa – uavhengig 
av om du kjører selv, er passasjer, syklist 
eller fotgjenger.

Med NITO Bil Ekstra får du også el-bil som  
leiebil hvis din egen el-bil er på verksted. 

Bilforsikringen med mange flere unike 
fordeler kjøper du fra Tryg – og den er 
individuelt priset.

NITO Husforsikring – Nyhet i 2019
Skreddersydd for våre medlemmer,  
med flere miljøvennlige fordeler.

Med NITO Husforsikring er det ingen  
sumbegrensning eller egenandel for 
skader på egen ladestasjon til bil. Det er 
heller ingen sumbegrensning dersom 

 Tryg ID hjelper deg å rydde opp 
 dersom du eller noen i din familie blir 
 frastjålet identiteten – gjelder også 
 på sosiale medier.

 Tryg Bolighjelp gir deg svar og råd 
 på det du måtte lure på av tekniske 
 spørsmål om boligen din.

 Tryg Omsorg gir deg og din familie 
 ti timers gratis psykolog i forskjellige 

livssituasjoner. Det kan være alt fra  
uventet dødsfall i nær relasjon til  
samlivsterapi. 

Tryg Pluss er uten egenandel, ekstra 
kostnad eller ventetid, og kan brukes av 
hele familiens husstand. Normalt må 
kunder ha minst tre forsikringer for å få  
Tryg Pluss, men våre medlemmer får dette  
fra første private skadeforsikring i Tryg.

Tryg Pluss  
– fra første forsikring du kjøper hos Tryg

Våre medlemmer blir automatisk med i fordelsprogrammet Tryg Pluss som 
gir en rekke gode tjenester, allerede fra første forsikring. 

Øvrige NITO-forsikringer hos Tryg  
– dette er forsikringer du kjøper hos Tryg

Våre medlemmer får skreddersydde produkter og 30 prosent rabatt på alle 
private skadeforsikringer hos Tryg.
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godkjent ladestasjon skulle forårsake  
el- eller brannskade på boligen din.  
Du får også tilgang til fordelsavtale på 
innkjøp og montering av ladestasjon.

NITO Husforsikring kan kjøpes som 
ordinær husforsikring eller du kan velge 
NITO Husforsikring Ekstra. Forsikringen 
kjøper du hos Tryg og den er individuelt 
priset.

NITO Personforsikring
Folketrygdens ytelser er gode, men  
sjelden nok dersom du eller noen  
i din familie skulle bli rammet av  
en alvorlig hendelse. Som NITO- 
medlem får du gunstige betingelser 
på helse- og livsforsikringer.

NITO Livsforsikring
Skattefri engangsutbetaling på inntil 
nesten 4 000 000 kroner ved dødsfall som 
følge av sykdom eller ulykke. Kan kjøpes 
av både medlem og ektefelle/samboer, 
og gjelder til og med 75 år.

NITO Uføreforsikring Ekstra 
Forsikringen kombinerer månedlige 
forskuddsutbetalinger allerede etter tolv 
måneders sykemelding med en engangs-
utbetaling på opptil nesten 3 000 000  
kroner ved varig arbeidsuførhet. Kan 
kjøpes av både medlem og ektefelle/
samboer, og gjelder til og med 60 år.

Andre personforsikringer 
Skader og sykdommer kan ramme både 
deg, familie og økonomien hardere enn 
man er forberedt på.  Skulle du trenge en 
operasjon kommer den alltid på et dårlig 
tidspunkt. Med forsikringer som Kritisk 
Sykdom og Behandlingsforsikring fra 
Tryg kan du gjøre også disse utfordrin-
gene lettere å håndtere. 
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Medlemstilbud fra Norsk 
Tannhelseforsikring
Munnen er inngangsdøren til kroppen og god munnhygiene styrker kroppens  
immunforsvar. Flere ulike studier indikerer at bakterier fra munnen kan ha en  
sammenheng med flere alvorlige sykdommer som hjertekarsykdommer, KOLS,  
leddgikt og hjerneabcess. Studier viser at de som får profesjonell tannrens minst  
to ganger i året reduserer risikoen for hjerteinfarkt med 24 prosent.

Nytt i 2019 
Kreftdekning - Engangsutbetaling på inntil 30 000 kroner dersom kreft i munnhulen 
blir diagnostisert i løpet av forsikringsperioden.

Nå kan du kjøpe tannhelseforsikring til medlemspris. Med NITO Tannhelse- 
forsikring kan du bedre helsen din og sikre deg mot store og uforutsette  
tannlegeregninger.

Hva 
smerter 

mest?

Boringen  
eller  

regningen 
etter?

Fo
to

: T
om

 H
ag

a
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NITO Banktilbud
NITO-medlemmer får direkte tilgang til det som kan være markedets beste 
banktilbud – Nordeas eksklusive fordelsprogram Premium. 

Som Nordens største bank har Nordea ekspertise og tjenester innenfor et bredt 
spekter. De tilbyr sine kunder økonomisk og juridisk rådgivning tilpasset din unike 
livssituasjon – både for deg som privatperson og deg som driver egen virksomhet. 
NITO er stolte av å kunne tilby medlemsfordeler fra en bank som har alt  
– det lønner seg.

NITO Premium-fordeler:
 Svært gunstig rente på lån
 Personlig og skreddersydd 

 rådgivning
 Gratis juridisk rådgivning innenfor 

 familierett 
 Eksklusivt kredittkort
 Gratis tilgang til over 1000 VIP 

 flyplasslounger 

NITO Premium Next fordeler (18-34 år):
 Boliglån UNG Premium – Nordeas 

 beste boliglån med en av markedets 
 laveste renter

 Bankkort uten årsavgift
 Mastercard med ekstra god reise- 

 og avbestillingsforsikring
 Rådgivning fra Nordea UNG-teamet
 Gratis tilgang til over 1000 

 VIP flyplasslounger

Det lønner seg med gode bankfordeler!

Hva får NITO-medlemmene i 
fordelsprogrammet Premium?

Ingen krav til inntekt eller låne- og sparebeløp

Også familien til NITO-medlemmer kan nyte godt av 
fordelene i Premium

!
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Eksempel for medlem på 35 år med familie

*I eksempelet er forsikringssummen for medlemmet på hele 2 750 000 kroner, mens den for ordinær kunde bare er  
2 000 000 kroner. Ordinær pris tar hensyn til adresse (her Oslo) samt andre risikoelementer som alarm og byggeår.  
Ellers er det like vilkår. Pris for ikke-medlem er beregnet med samlerabatt på 15 prosent. 
**Eksempel er medlem 35 år i Oslo. Pris ikke-medlem er med samlerabatt på 15 prosent.
*** Eksempel er mann (35) med ektefelle (35) og dekning 20G på Liv- og Uføreforsikring (1 937 660,- kroner),  
bachelorutdanning, kontorarbeid og ikke-røykere.

Sjekk hvor mye du kan spare:

NITO Pris NITO 
-medlem

Pris ikke- 
medlem Besparelser

NITO Innboforsikring* 1200 4657 3457

Reiseforsikring Familie** 1100 2388 1288

NITO Helse- og Livsforsikring*** 5798 24 576 18 778

Dette medlemmet sparer   23 523
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 Det eksklusive Premium-programmet 
 på privatdelen av kundeforholdet 

 Rådgivning via videomøter
 Tilpassede løsninger ved behov 

 for finansiering
 Tilgang til spesialister innenfor 

 pensjon, leasing og sparing
 E-markets, et verktøy for bedre 

 valutastyring
 Trade Portal og Trade Club, bedrifts-

 nettverk for å komme i kontakt 
 med nye forretningsmuligheter

Økonomiske fordeler for deg som 
er selvstendig næringsdrivende
Fordeler hos Tryg
NITO Egen Bedrift
For at du skal være trygg på at både 
medarbeidere og bedriften er riktig 
dekket, er gode forsikringer og god  
rådgivning viktig. 

Gode fordeler hos Tryg:
 Rabatter på alle næringslivs-

 forsikringer
 Grundig rådgivning
 Dekningsgaranti 
 Oppgjørsgaranti 

NITO Oppstart – Nyhet i 2019
Gratis startpakke. Våre medlemmer 
som ønsker å starte egen virksomhet 
får nå de mest nødvendige forsik-
ringene helt gratis i Tryg de seks 
første månedene etter oppstart. 

Startpakken inkluderer:
 Yrkesskadeforsikring for ansatte
 Maskiner, varer og løsøre på 

 kontorsted for inntil 100 000 kroner 
 Kontoransvar som gjelder for 

 kontoradressen

Fordeler hos Nordea 

Er du bedriftseier? Nordea tilbyr deg skreddersydde løsninger tilpasset din 
bedrift. Nå kan du velge samme bank både for deg privat og for bedriften din.

Gratis  
startpakke!

Fordeler hos KLP
Innskuddspensjon
Som NITO-medlem får du rabatt på administrasjonskostnadene på Innskudds-
pensjon for din virksomhet. Enda bedre er det da å vite at KLP allerede har blant 
markedets laveste kostnader på Innskuddspensjon.

Du får blant annet tilgang til: 



NITO I Støperigata 1 I Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo I Telefon 22 05 35 00 I epost@nito.no I nito.no

Følg NITO Norge

I tillegg til fordelene innen forsikring, bank og sparing gir  
NITO-medlemskapet deg blant annet: 

Vil du vite mer om oss?  
Besøk www.nito.no/medlemsfordeler  
eller ring oss gjerne på 22 05 35 00. 

Vi har flere gode medlemsfordeler!

Fagnettverk

Lønns- 
statistikk

Kurs og 
arrange-
menter

Fagbladet 
Ingeniørenes 

stemme

Teknisk  
Ukeblad

+ mye mer!

Gratis  
juridisk  
bistand

Lønns- 
rådgivning


