
NMLs medlemsfordeler 
i Tryg Forsikring



Medlemskap i NML  
gir gode forsikringsfordeler
 

Å være medlem i NML skal lønne seg  
– på flere måter.

Vårt samarbeid med Tryg gir blant annet 
medlemmer et svært godt og helhetlig 
forsikringstilbud. I denne brosjyren finner 
du oversikt over hvilke fordeler du har. Noen 
forsikringer kan du kjøpe til en avtalt fast pris 
(kollektive forsikringer). På alle andre private 
forsikringer får du opptil 27 prosent rabatt, i 
tillegg til flere gode fordeler som gjør hverdagen 
litt tryggere. 

Tryg Forsikring er det nest største skade
forsikrings selskapet i Norden med aktivitet i 
Danmark, Norge og Sverige. 



Medlemsforsikringer
NMLs medlemsforsikringer er et fellesgode for NMLmedlemmer. Her gjelder samme 
gunstige priser og vilkår for alle.

Prisene gjelder for 2022. 

Innboforsikring
NMLs innboforsikringen dekker det du eier hjemme ved eventuell brann, vannskade, 
naturskade og tyveri. I tillegg dekker forsikringen skader ved transport, uflaksskader og 
skader forårsaket av dyr. Som medlem i NML får du en ekstra god pris på innboforsikring.

Ditt bosted
Forsikringssum 

kr 500.000
Forsikringssum 

kr 2.000.000
Pris per år Pris per år

Oslo kr 1.599 kr 2.215
Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, 
Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, 
Nittedal, Skedsmo og Lørenskog

kr 1.324 kr 1.568

Resten av landet kr     1.051 kr 1.367

Familieulykkesforsikring
En ulykke kan få dramatiske følger for deg og dine nærmeste. Med en ulykkesforsikring kan 
du få hjelp til å takle de økonomiske konsekvensene hvis en ulykke først skulle inntreffe. 
Du kan velge mellom to forsikringssummer:

Utbetalt erstatning avhenger av invaliditetsgrad og familiesammensetning på skadetidspunktet.

Erstatning: Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig 38 G / 19 G
Enslig m/barn 19 G / 9,5 G 19 G / 9,5 G 24 G / 12 G
Medlem m/ektefelle/samboer 19 G / 9,5 G 12 G / 6 G
Medlem m/ektefelle/samboer og barn u/20 år 12 G / 6 G 19 G / 9,5 G

Hel dekning (38 G) kr 811
Halv dekning (19 G) kr 406

Tryg Legehjelp inkludert
Med NML Familieulykkesforsikring i Tryg, har du også tilgang på fri bruk av Tryg Legehjelp. 
Dette er en telefontjeneste hvor du får snakke med erfarne sykepleiere og leger. Disse kan 
hjelpe deg med medisinske råd, veiledning, skrive ut resepter og henvise videre til spesialist. 
Tryg Legehjelp er åpen hver dag   24 timer i døgnet. Ring 55 17 90 09.

*G per 1.5.2021 er 106 399 kroner



Livsforsikring
En livsforsikring gir økonomisk trygghet og gjør det lettere for dem som sitter igjen etter et 
dødsfall. Forsikringen kan for eksempel sikre at de etterlatte kan fortsette å betjene lån og 
andre  felles forpliktelser.

Livsforsikring kan kjøpes for medlemmer og ektefelle/registrert partner/samboer, med  
to  alternative forsikringssummer (12 G eller 24 G). Forsikringssum trappes ned etter  
fylte 50 år.

12 G 24 G

Medlemmer fra kr 769 fra kr 1.539

Ektefelle/samboer/partner fra kr 414 fra kr     830

Sjekk hva en livsforsikring vil koste for deg på tryg.no/nml 

Uføreforsikring med langvarig sykdom
Stadig flere blir uføre eller opplever langvarig sykdom. Med NMLs uføreforsikring med 
langvarig sykdom, står du bedre rustet hvis du eller familien rammes. Blir du minst 50 
prosent varig arbeidsufør, vil forsikringen bidra til at du kan betjene lån og opprettholde 
levestandarden du hadde før du ble ufør.

Også langvarig sykdom kan være en påkjenning for økonomien. Forsikringen gir deg 
erstatning på inntil 2 G, når du har vært minimum 50 prosent sykemeldt i 18 måneder. 
Skulle du etter ytterligere 18 måneder fremdeles være minst 50 prosent sykemeldt, 
utbetales det ytterligere inntil 2 G.

Uføreforsikring med langvarig sykdom kan kjøpes for medlemmer og for ektefelle/
registrert partner/samboer, med to mulige forsikringssummer (5 G eller 10 G). 
Forsikringssummen trappes ned etter fylte 50 år. Erstatning ved langvarig sykdom beregnes 
ut fra sykemeldingsprosenten. Ved 50 prosent sykemelding, utbetales 50 prosent av 
forsikringssummen.

5 G 10 G

Medlemmer fra kr 1.676 fra kr 2.034

Ektefelle/samboer/partner fra kr 1.676 fra kr 2.033

Sjekk hva en uføreforsikring med langvarig sykdom vil koste for deg på tryg.no/nml 

1 G = folketrygdens grunnbeløp, kr 106.399 per 01.05.2021



Medlemsrabatt på alle private forsikringer
Samarbeidsavtalen gir medlemmer 7 prosent medlemsrabatt på alle private forsikringer 
hos Tryg. Her er noen av forsikringene Tryg tilbyr.

Bilforsikring Husforsikring

Behandlingsforsikring Motorsykkelforsikring

Bobilforsikring Båtforsikring

Campingvognforsikring Hundeforsikring

Hytteforsikring Verdigjenstandforsikring

Barneforsikring Inntektsforsikring

Besøk tryg.no/nml for å lese mer om hvilke forsikringer vi tilbyr.

NMLs partnerservice – telefon 55 17 17 70
Ønsker du heller å snakke med noen, kan du ringe Tryg Partnerservice.  
Her treffer du erfarne rådgivere som kjenner NMLs avtale godt.  



Fordeler ved å samle forsikringene
Samler du to eller flere private forsikringer i Tryg, blir du Tryg Pluss kunde. Da får du mellom 
10 og 20 prosent rabatt, avhengig av hvor mange forsikringer du samler. I tillegg får du 
tilgang til flere gode fordeler som gjør hverdagen litt tryggere. Samlerabatten kommer i 
tillegg til medlemsrabatten på 7 prosent.

Fordeler som gjør hverdagen tryggere
Som Tryg Plusskunde får du tilgang til disse tjenestene:

Tryg ID gir deg fri tilgang til rådgivning og hjelp hvis du blir utsatt for IDtyveri. Du får også 
hjelp hvis profiler eller bilder på sosialemedier blir misbrukt.

Tryg Omsorg gir deg opptil 10 timers psykologhjelp ved krise, og hjelp hvis barnet ditt blir 
mobbet.

Tryg Bolighjelp gir deg fri tilgang til rådgiving på telefon fra fagpersoner hos Anticimex, og 
tilgang til Trygs håndverkernettverk.

Les mer om Tryg Pluss på tryg.no/trygpluss
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Tryg står bak gode formål
Livbøyen
Du kjenner den kanskje igjen – den røde og hvite livbøyen som har blitt et pålitelig 
landemerke langs hele vår langstrakte kyst. 

Siden 1952 har Tryg satt ut nærmere 40.000 livbøyer der folk ferdes ved sjø, elver og vann. I 
løpet av disse årene har bøyen vært brukt i mer enn tusen tilfeller der menneskeliv har stått 
på spill.

Natteravnene
Det handler om å bry seg, være tilstede og skape trygghet. I over 20 år har Tryg samarbeidet 
med Natteravnene for å bidra til nettopp dette. Mer enn 500.000 frivillige har gått natteravn 
gjennom årenes løp, og i dag regnes Natteravnene som et av Norges største og viktigste 
voldsforbyggende prosjekter.



Har du spørsmål eller ønsker et tilbud på forsikringene dine? 
Ta kontakt med NMLs partnerservice i Tryg 
 

  55 17 17 70
Du kan også lese om medlemstilbudet på tryg.no/nml


