
	

	

  
 
Generalforsamling  
Sak om Kunstnerforsikring 
 
 
FFF har fått et tilbud om Kunstnerforsikring fra forsikringsmeglingsfirmaet BAFO. 
 
https://medlemsforsikringer.bafo.no/kunst/ 
 

Om Kunstnerforsikringen 

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske 
kunstnerorganisasjoner. Organisasjonene har gått sammen om å innhente tilbud på 
medlemsforsikringer på vegne av en stor gruppe med medlemmer, og forsikringsmegleren 
Bafo har valgt forsikringsleverandøren Tryg Forsikring fra 2017.  

Forsikringsrådgiver og megler for Kunstnerforsikringen og kunstnerorganisasjonene er 
Bafo Forsikringsmegling AS (org nr 971 189 452). Bafo driver også forsikringskontoret der 
medlemsrådgiverne sitter.  

Per april 2017 er det organisasjonene nedenfor som samarbeider om 
Kunstnerforsikringen.  

Norske Billedkunstnere 

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere 

Norsk Komponistforening 

Norsk Skuespillerforbund 

Grafill 

Norske Dansekunstnere 

De enkelte organisasjonene er forsikringstakere i de kollektive forsikringsavtalene.  

I tillegg til de private forsikringene og næringsforsikringene med egne priser og vilkår for 
Kunstnerforsikringen, så kan en som medlem få rabatt på alle øvrige forsikringer ved å 
kontakte Tryg og vise til forsikringssamarbeidet som er inngått. En kan da få rabatt på 
Trygs forsikringer på bil, hus, båt, fritidsbolig m.m., og avhengig av hvor mange 
forsikringer en tegner vil en få en rabatt på mellom 17 og 27 prosent på Trygs ordinære 
priser.  

Kunstnerforsikringen tilbyr egne medlemsbetingelser på blant annet yrkesskadeforsikring, 
kontorforsikring og sykeavbruddsforsikring.  

 



	

	 2	

 
 
Kunstnerforsikringen har gode priser på reise, innbo m.m., men de virkelige store 
prisforskjellene fra hva man blir tilbudt som privatperson er på persondekningene 
(død/uførhet). På disse blir man gjerne tilbudt forsikringer som er 3-7 ganger så dyre hvis 
man kommer uten forbundsmedlemskap. 
 
FFF har vært i kontakt med Bafo angående atelierforsikring, og fikk dette som svar: 
 
Mye av det som vi opplever at kunstnerne ønsker dekket under en atelierforsikring vil 
kunne dekkes under en kontorforsikring, 
 https://medlemsforsikringer.bafo.no/kunst/Article/8443. Vi jobber nå med å få gode priser 
også på høyere forsikringssummer på denne forsikringen (kr 1 mill og kr 2 mill, i tillegg til 
summene som oppgis på siden). Hvis behovet ikke dekkes under kontorforsikringen, gjør 
samarbeidet at medlemmet vil kunne skreddersy sin egen pakke ved å kontakte Tryg 
direkte, og få en rabatt (20/30 %) på Trygs ordinære priser ved å vise til 
Kunstnerforsikringen. 
 
For mer informasjon om forsikringen, se vedlegg ”Kunstnerforsikringen” Fra Bafo. 
 
For å bli med i ordningen, kreves det at FFF betaler kr. 150 pr medlem pr. år. Beløpet går 
til å dekke selve forsikringsmeglingen, samt drift av forsikringskontoret til Bafo. 
 
 
Forslag til vedtak: 
GF vedtar å øke medlemskontingenten med kr. 150,- pr. år, for å dekke drift av en 
Kunstnerforsikringsordning for FFFs medlemmer. 


