
Kunstnerforsikringen

Ny felles forsikringsordning for kunstnerorganisasjoner fra 2017



Bafo Forsikringsmegling

• Forsikringsmeglerforetak etablert i 1994.

• Forsikringsmegler med medlemsorganisasjoner som spesialitet. 

• Virksomhet på to hovedområder:

- Megling og forhandling av forsikring på vegne av foreninger

- Drift av forsikringskontor under foreningenes egne merkenavn

• Sitter på foreningenes side av bordet i forhandlinger.

• Bistår foreningene med å få størst mulig eierskap til egne forsikringsordninger. 

• 45 ansatte med bred forsikringserfaring, kontor på Lysaker
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Bafo Forsikringsmegling

• Bafo er en forsikringsmegler som er spesialisert på medlemsforsikringer til 
organisasjoner/foreninger.

• Vi jobber i dag med forsikringsordningene til over 20 foreninger, bl. a.:
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http://www.juristforbundet.no/


Hvilke oppgaver utfører Bafo som megler?

• Megling: Anbudsrunde, fremforhandling av priser og vilkår for 
forsikringsordningen med interesserte forsikringsselskaper. 
Produktutvikling og prisforhandling ved årlige fornyelser.                         
Bafo er ikke et forsikringsselskap, men er rådgiver og megler for 
organisasjonene som tilbyr medlemmene en forsikringsordning.

• Drift av forsikringskontor: Etablere kontaktpunkt for medlemmene under 
foreningenes valgte merkenavn (f.eks. «Kunstnerforsikringen»), der 
medlemmene kan kontakte forsikringsrådgivere på telefon og e-post for å 
få informasjon og kjøpe forsikringer. Rådgivning om forsikringsbehov, 
utsendelse av forsikringsdokumenter, lansering av forsikringsportal/ 
nettsider m.m.
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Eksempler på forsikringsportaler
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Forsikringssamarbeid - Kunstnerforsikringen
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Anbud på vegne av 10 kunstnerforeninger – til sammen over 9.000 medlemmer.



Anbud
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• Anbudsinvitasjon til forsikringsselskapene sommer 2016.

• Fem forsikringsselskaper har gitt tilbud på en eller flere kollektive forsikringer
- Storebrand

- Tryg

- AIG

- Gouda

- Vertikal

• Videste produktspekter og samlet sett beste priser for 2017: Tryg Forsikring. 
- Detaljer om pristilbud oversendt i egen e-post. 

• Anbefaling fra Bafo: Velge Tryg som leverandør for perioden 2017-2019. Årlig 
forhandling i perioden om oppdaterte priser og produkttilbud.

• Treårsavtale både med forsikringsselskap og Bafo/forsikringskontor.

• Hver forening betaler kr 150 per medlem per år for megling og 
forsikringskontor.



Forsikringstilbud ved oppstart

• Forsikringer både til medlem og ektefelle/samboer:

- Dødsrisikoforsikring

- Uførekapital

- Innboforsikring

- Reiseforsikring

- Familieulykkesforsikring

- Barneforsikring

- Yrkesskadeforsikring

- Sykeavbruddsforsikring

- Kontorforsikring

- Verdigjenstandsforsikring

• Rabattordning hos Tryg for individuelle forsikringer på bil, hus, båt, hytte m.m.

• I tillegg: tjenestepensjonssparing for frilansere/selvstendig næringsdrivende til gode 
betingelser fra KLP.

• Foreslåtte forsikringer for neste fase: Atelier-, transport-, instrumentforsikring.
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Hvorfor skal foreningen tilby medlemsforsikringer?

• Forbrukerinspektørene på NRK1 16.11.2016:

- Forbrukerrådet: Sjekk dine leverandøravtaler 
og spar mange tusen kroner i året. Bruk 
finansportalen.no for å sammenligne priser for 
forsikringene dine. Her samles de beste 
tilbudene fra forsikringsselskapene.

14.12.2016

9

• Hovedpoenget med medlemsforsikringer er dette: Selv hvis man sammenligner 
med de aller laveste prisene man kan finne på nett/Finansportalen, blir kollektive 
forsikringer fra Kunstnerforsikringen vesentlig billigere for medlemmene.

• Gode forsikringsordninger er for de fleste medlemsforeninger et av de viktigste 
medlemsfordelene. Medlemmene sparer penger og foreningene 
rekrutterer/beholder medlemmer som betaler kontingent.

• Sikrer medlemmene tilgang til viktige forsikringer (slik som forsikring for 
død/uførhet), som ellers blir altfor dyre. Mange er i dag kraftig underforsikret.



Eksempel på besparelse for egen del
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Laveste pris Finansportalen Kunstnerforsikringen

Medlem, født 1974, forsikring for dødsrisiko/uførhet 1 mill/1 mill 11 318 4 028

Ektefelle, født 1971, forsikring for dødsrisiko/uførhet 1 mill/1 mill 13 607 3 742

Innboforsikring, 3 mill, rekkehus i Asker 2 676 1 907

Reiseforsikring, helårs familiedekning 1 596 1 288

Samlet pris 29 197 10 965

Årlig besparelse 18 232



Fremdrift

• Oppstart Q2 2017, for eksempel fra 1. april?

• Behov for forberedelser – forsikringskontor, systemer, oppsett av vilkår og 
forsikringsdokumenter, informasjon til medlemmer. 

• Foreninger som ønsker å innføre forsikringsordningen må bekrefte dette til 
forsikringsselskap og Bafo, slik at forberedelser kan iverksettes. 
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