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Bruk medlemsfordelene dine  
– fordi det lønner seg

Fordeler 
hos Tryg

 Fordelskunde i Tryg Pluss fra første private forsikring
 Tryg Legehjelp 24/7 med psykisk helsehjelp
 30 prosent rabatt på ordinær pris hos Tryg

Fordeler 
hos Nordea

 Automatisk kvalifisert til Premium/Premium 
 Next kundeprogram

 Gratis juridisk rådgivning innenfor familierett
 Gratis tilgang til over 1000 VIP flyplasslounger 

Som Norges største organisasjon for ingeniører 

og teknologer har vi en sterk forhandlings- 

posisjon. Det gjør at vi kan tilby våre medlemmer  

konkurransedyktige medlemsfordeler på  

forsikring, bank og pensjon. Stadig flere av våre 

medlemmer benytter seg av medlemsfordelene  

– det skal lønne seg å være medlem.

“
Trond Markussen, 
president

Fordeler 
hos Danica

 NITO Egen Pensjonskonto
 Attraktive vilkår og gode digitale løsninger 

 for pensjonssparing
 Tilgang på kompetent pensjonsrådgiving
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Alle NITO-medlemmer med familie har tjenesten Tryg Legehjelp inkludert i  
medlemskapet. Tjenesten gir tilgang til helsepersonell på telefon og video 24 timer  
i døgnet – 365 dager i året. 

Du får konsultasjon, resepter, sykemeldinger, henvisning til spesialist og psykisk  
helsehjelp – ingen egenandel eller ventetid. 

Aktiver tjenesten på minside.tryg.no.

Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet
– helsehjelp 24/7

Les mer om  

Tryg Legehjelp
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NITO Innboforsikring 
Blant markedets beste og rimeligste 
innboforsikringer med ubegrenset  
forsikringssum for innbo og løsøre. 
Dekker enkeltgjenstander og samlinger 
opptil 500 000 kroner.

Årspris 2022: 1416 kroner

NITO Innboforsikring 
Fritidsbolig
En gunstig innboforsikring for fritids-
boligen din. Forsikringen dekker innbo 
og løsøre inntil 1 000 000 kroner. 

Årspris 2022: 828 kroner

NITO Ulykkesforsikringer
Med våre ulykkesforsikringer får du og 
familien en ekstra økonomisk trygghet. 

NITO Ulykke Grunnforsikring 
Dekker behandlingsutgifter og gir en  
erstatningsutbetaling ved varig  
medisinsk invaliditet.

Årspris 2022: 492 kroner

NITO Utvidet Ulykkesforsikring 
Dekker hele familien dersom én eller 
flere blir utsatt for en ulykke. 
Gir erstatningsutbetalinger ved varig  
medisinsk invaliditet, dekker behandlings- 
utgifter og utbetaler inntil 10 000 kroner 
ved benbrudd.

Årspris 2022: 1692 kroner

NITOs egne forsikringer  
– forsikringer du kjøper hos NITO

Medlemsforsikringer med faste, lave priser og blant markedets beste  
vilkår og dekninger. 

NITO Inntektsforsikring
Inntektsforsikringen kan gi deg 7500 kroner utbetalt per måned  
dersom du blir permittert, arbeidsledig eller langvarig sykemeldt.

Årspris 2022: 3480 kroner

Nyhet!

Les mer om NITO  

Inntektsforsikring
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NITO Reiseforsikring
NITOs unike reiseforsikring for enkeltperson eller familie er bedre enn en vanlig reise-
forsikring. Den dekker blant annet turer uten overnatting, tjenestereiser og reiser inntil 
90 dager. Du får også dekket flere skadetilfeller og høyere forsikringssummer enn ved 
en vanlig reiseforsikring, til en svært gunstig pris.

Alder Enkeltperson Familie
T.o.m. 35 år 756 kroner 1188 kroner

36–69 år 948 kroner 1308 kroner

70 år og eldre 1992 kroner 3324 kroner

Årspriser 2022 - NITO Reiseforsikring

Se alle NITOs  

medlemsforsikringer 
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NITO Livsforsikring
Skattefri engangsutbetaling på opptil  
5 319 950 kroner (50 G) ved dødsfall som 
følge av sykdom eller ulykke. Kan kjøpes 
av både medlem og ektefelle/samboer.

NITO Uføreforsikring Ekstra 
Gir månedlige forskuddsutbetalinger  
allerede etter tolv måneders syke- 
melding og en engangsutbetaling på 
opptil 3 000 000 kroner ved varig arbeids-
uførhet. Kan kjøpes av medlemmer.

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

-30 %

Les mer om private 

forsikringer

NITO Personforsikring
Folketrygden er sjelden nok dersom du eller noen i din familie skulle bli rammet av 
en alvorlig hendelse. NITO-medlemmer har veldig gunstige betingelser på helse- og 
livsforsikringer. NITO Personforsikring administreres av Tryg.

NITO Bilforsikring
En veldig god bilforsikring med stor  
fleksibilitet og mange valgmuligheter.
Som NITO-medlem får du startbonus  
på 70 prosent, ubegrenset sum på  
parkeringsskade på NITO Bil Ekstra  
og flere unike medlemsfordeler. 

NITO Husforsikring
En skreddersydd forsikring med flere 
unike og miljøvennlige fordeler.
Kan kjøpes som ordinær husforsikring 
eller som NITO Husforsikring Ekstra. 

Private NITO-forsikringer
NITO-medlemmer får 30 prosent rabatt på ordinær pris på alle private  
forsikringer hos Tryg. Kjøper du bil-eller husforsikring hos Tryg, får du  
i tillegg unike NITO-vilkår.
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Eksempel for medlem på 35 år med familie

Sjekk hvor mye du kan spare

NITO Pris NITO-
medlem

Pris ikke- 
medlem Besparelser

NITO Innboforsikring* 1416 5087 3671

NITO Reiseforsikring Familie** 1188 2418 1230

NITO Livs- og Uføreforsikring*** 3336 13 392 10 056

Dette medlemmet sparer   14 957

Psykologhjelp ved personlig krise
Tryg Omsorg gir deg og familien ti timers 
gratis psykologisk førstehjelp i forskjellige  
livssituasjoner som dødsfall, mobbing 
eller samlivskrise.

Hjelp ved ID-tyveri
Tryg ID hjelper deg dersom du eller noen 
i familien blir frastjålet identiteten – også 
på sosiale medier.

Teknisk rådgivning på bolig
Tryg Bolighjelp gir deg svar på tekniske 
spørsmål om boligen din.

Fordelene i Tryg Pluss er gratis å bruke, 
uten ventetid og inkluderer hele 
husstanden.

Fordelsprogram
– fordelskunde i Tryg Pluss fra første forsikring

NITO-medlemmer blir automatisk fordelskunde i Tryg Pluss fra første
forsikring. Fordelsprogrammet gir en rekke kostnadsfrie tjenester.

Les mer om  

Tryg Pluss

* I eksempelet er forsikringssummen for medlemmet ubegrenset, 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. 
*** I eksempelet er forsikringssummen for medlemmet 20 G på både NITO Livs- og Uføreforsikring, mens den for ordinær 
kunde er 20 G på Livs- og Uføreforsikring med uførepensjon (10 000 kr pr. md.), bachelorutdanning, kontorarbeid og  
ikke-røykere. Noe ulike vilkår på uføre, men begge priseksemplene har tatt utgangspunkt I at forsikrede er 35 år.  
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Medlemstilbud fra Norsk 
Tannhelseforsikring
Munnhelsen har stor betydning for den generelle fysiske helsen. Likevel utsetter mange 
tannlegebesøket av frykt for høye regninger. NITO ønsker å gjøre det lettere for deg å 
sørge for god munnhelse. Derfor tilbyr vi NITO Tannhelseforsikring, som sikrer deg mot 
store og uforutsette kostnader i forbindelse med tannlegebehandling. Forsikringen  
tegnes gjennom Norsk Tannhelseforsikring, og du kan velge dekning ut fra dine behov. 
Det er også mulig å forsikre familiemedlemmer.

Typiske behandlinger du kan få dekket:
 Rotfylling
 Hull i tenner
 Utskifting av sprukne fyllinger
 Trekking av tenner

Hva 
smerter 

mest?

Boringen  
eller  

regningen 
etter?

Les mer om NITO  

Tannhelseforsikring
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!

Eksklusivt banktilbud for NITO-medlemmer
Direkte tilgang til Nordeas eksklusive kundeprogram Premium eller Premium 
Next (for deg mellom 18 og 34 år).

Som Nordens største bank har Nordea et bredt spekter av ekspertise og tjenester. Du får 
tilbud om økonomisk og juridisk rådgivning tilpasset din unike livssituasjon – både for 
deg som privatperson og deg som driver egen virksomhet.

NITO er stolt av å kunne tilby medlemsfordeler fra en bank som har alt. Det lønner seg.

NITO Premium-fordeler:
 Nordeas laveste boliglånsrente
 Personlig økonomisk rådgivning
 Juridisk rådgivning innenfor 

 familierett
 Premium Mastercard uten årsavgift, 

 med reise- og avbestillingsforsikring
 Tilgang til over 1000 VIP flyplass-

 lounger (inntil 4 gratis besøk per 
 kalenderår)

 Ekstra gunstige betingelser på billån

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

 beste boliglån med en av markedets 
 laveste renter

 Bankkort uten årsavgift
 Rådgivning fra Nordea UNG-teamet
 Premium Mastercard uten årsavgift, 

 med reise- og avbestillingsforsikring 
 Økonomisk førstehjelp: Rådgivere 

 som hjelper deg med stort og smått
 Gratis tilgang til over 1000 VIP 

 flyplasslounger (inntil 4 gratis besøk 
 per kalenderår) 

 Ekstra gunstige betingelser på billån

Hva får NITO-medlemmene i  
fordelsprogrammet Premium?

Ingen krav til inntekt eller låne- og sparebeløp

Familien til NITO-medlemmer kan nyte godt av 
fordelene i Premium-programmet

!

Les mer om  

bankfordelene
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NITO Egen pensjonskonto  
– få mest mulig ut av pensjonssparingen din

I januar 2021 ble det innført nye regler for arbeidstakere med innskuddspensjon. 
Dette betyr at du selv kan velge hvor du ønsker å spare til pensjon.

NITO Egen pensjonskonto vil være et trygt og godt valg som gir deg mer pensjon  
for pengene, og god oversikt over din pensjonssparing. 

Som medlem i NITO får du:

 Meget attraktive vilkår og gode digitale løsninger for pensjonssparingen din
 Enkel totaloversikt over din pensjon og sparing i Min side 
 Trygg og sikker forvaltning av din pensjonssparing 
 Samme gode vilkår for din partner/ektefelle 
 Forvaltning i fond hvor miljø- og bærekraftperspektivet er ivaretatt
 Tilgang på kompetent og tilpasset pensjonsrådgiving 

Øvrige medlemsfordeler på egen sparing 

Om du jobber i offentlig sektor vil du ikke kunne benytte NITO Egen pensjonskonto for 
din nåværende pensjon, men alle NITO-medlemmer vil ha tilgang til gunstige priser på 
fondskonto, individuell pensjonssparing (IPS) og pensjonskapitalbevis (PKB) hos  
Danica Pensjon.

Les mer om NITO  

Egen pensjonskonto
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 Rådgivning av spesialister via  
 videomøter

 Tilpassede løsninger ved behov 
 for finansiering

 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

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

 kontorsted for inntil 100 000 kroner 
 Kontoransvar som gjelder for 

 kontoradressen

Andre fordeler hos Tryg:
 Rabatter på næringslivs-

 forsikringer
 Grundig rådgivning
 Dekningsgaranti 
 Oppgjørsgaranti 

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

Du får blant annet tilgang til dette: 

Fordeler hos Danica
Har du egen bedrift? Da må du selv sørge  
for å ha nok å leve av når du ikke jobber lenger.  
Danicas rådgivere hjelper deg med å finne den  
beste spareløsningen for deg og din bedrift. 

Innskuddspensjon fra Danica Pensjon
Som NITO-medlem får du innskuddspensjon for virksomheten din  
til samme gunstige betingelser som for NITO Egen pensjonskonto.

 Ingen administrasjonskostnad
 Ekstra gunstige priser på forvaltningshonorar

Fordeler hos Tryg 

Er du en gründer? NITO-medlemmer som ønsker å starte egen virksomhet får 
de mest nødvendige forsikringene helt gratis i Tryg de første seks månedene 
etter oppstart.

Les mer om alle  

fordelene for selvstendig  

næringsdrivende



NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon 
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:

Vi har flere gode medlemsfordeler!

Fagnettverk

Lønns- 
statistikk

Kurs og 
arrange-
menter

CV- og 
søknads- 

hjelp

Teknisk  
Ukeblad

+ mye mer

Gratis  
juridisk  
bistand

Lønns- 
rådgivning

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


