
KOL Innbo med 30 % ungrabatt  
Med Gjensidiges beste innboforsikringsvilkår
Gjensidige tilbyr en meget prisgunstig og god innboforsikring 
for KOL-medlemmer. Er du under 30 år, får du 30 % rabatt 
på forsikringen, som blant annet har disse fordelene:

• ID-tyverisikring er inkludert
• Sykkeldekningen er på hele 30 000 kroner ved tyveri
• Reparasjon av knust mobilskjermforsikring, via 

Gjensidiges serviceleverandør Mobylife, er inkludert

Se også baksiden

Månedspriser 2018 for deg under 30 år

Forsikringssum Oslo Storbyer og  
Østlandet *

Resten av  
landet

Kr    500 000 Kr 57 Kr 49 Kr 39

Kr  1 000 000 Kr 85 Kr 73 Kr 59

Kr  1 500 000 Kr 112 kr 96 kr 77

*  «Storbyer og Østlandet» vil si adresser i Asker, Bærum, Bergen, 
Stavanger, Kristiansand, Drammen, Ski, Oppegård, Skedsmo, 
Lørenskog, Nesodden, Trondheim og Tromsø.

KOL Reise til kun 60 kroner per måned 
KOL Reise er identisk med Gjensidiges beste reiseforsikring, 
Reise Pluss og koster bare 60 kroner i måneden for deg som 
er under 30. Forsikringen dekker fra det øyeblikk du går ut av 
døra hjemme og i inntil 10 uker. Den gir blant annet:

• Ubegrenset dekning av reisegods men et maksbeløp per 
enkeltgjenstand på 40 000 kroner. Verdigjenstander 
erstattes samlet med 40 000 kroner.

• Dekning for tap av depositum ved skade på leid 
feriebolig/inventar med inntil 15 000 kroner

• Dekning av egenandel ved skade på leiebil på ferie med 
inntil 15 000 kroner

• Dekning av utgifter ved sykdom eller skade
• Avbestillingsdekning
• Dekning av ansvar og rettshjelp utenfor Norden.
• Ulykkesdekning ved skade som føre til varig medisinsk 

invaliditet

Gavekort på 1300 kroner
Som kadettmedlem får du gavekort på 1300 kroner som 
bidrag første året til å kjøpe forsikringene du trenger

Slik fungerer gavekortet
Du kjøper forsikringene hos Gjensidige og sender kopi av 
kvitteringene og kontonummeret ditt til kol@kol.no. Da får 
du refundert inntil 1 300 kroner av KOL. Koster forsikringene 
mer enn 1 300 kroner, betaler du det overskytende selv.

 
KOLs kontaktpersoner i Gjensidige er:

Kristian Kjeldstadli, telefon 469 38 241,  
e-post: kristian.kjeldstadli@gjensidige.no, og

Glenn Hagmansen, telefon 901 89 087,  
e-post: glenn.hagmansen@gjensidige.no

Hvilke forsikringer bør du ha
Det er tre forsikringer alle bør ha

1. Innboforsikring som sikrer tingene dine
2. Reiseforsikring som sikrer deg og tingene du har med 

deg så snart du reiser hjemmefra. Den gjelder både i 
fritiden og på korte og lange reiser.

3. Uføreforsikring som sikrer deg en engangsutbetaling 
hvis du skulle bli arbeidsufør, slik at du for eksempel har 
mulighet til å beholde eller kjøpe en bolig

Hvis du har samboer, ektefelle eller barn, bør du i tillegg 
vurdere livsforsikring til deg og partneren din.

Les mer på
gjensidige.no/kol
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I 2017 fikk  
Gjensidige-kundene 
utbetalt 14,27 % av 

det de hadde betalt for 
skadeforsikringene sine i 
2016. Se gjensidige.no/

kundeutbytte

KOL Uføreforsikring Pluss
Jo yngre, jo viktigere å være forsikret mot uførhet
Har du studiegjeld eller boliglån og skulle være så uheldig å 
bli ufør, kan utbetalingene fra NAV utgjøre så lite som 
halvparten av den opprinnelige inntekten. I aller verste fall 
kan det bety at du må flytte fra hjemmet ditt, fordi det blir 
umulig å håndtere gjelden.

Da er det godt å vite at du som KOL-medlem kan kjøpe en 
svært rimelig uføreforsikring. Den kan gi en engangs-
utbetaling som kan brukes til å betale ned på gjeld, men  
kan også gi månedlig forskuttering av erstatningen allerede 
etter 12 mnd uførhet. 

Månedspriser 2018

Alder
Månedspris for en  

engangsutbetaling  
på 1 029 974 kroner

Månedspris for en  
engangsutbetaling  
på 2 059 948 kroner

18-30 år Kr 42 Kr 84

31-35 år Kr 69 Kr 139

KOL har utvidet dekning på 
Uføre- og Livsforsikringene
KOLs Uføre- og Livsforsikringer gjelder også hvis 
forsikrede reiser eller tar opphold i områder hvor det 
foregår krigshandlinger eller krigslignende politiske 
uroligheter og forsikrede blir skadet, ufør eller dør 
som følge av slike handlinger/uroligheter.

KOL Livsforsikring
Deler du gjeld med partneren din? Eller har du barn?
Med felles gjeld med partneren din, eller med ansvar for barn, 
bør du i tillegg kjøpe en livsforsikring som kan gi utbetaling til 
etterlatte, dersom du skulle falle fra. Den kan for eksempel 
brukes til å betale ned på gjeld. 

Priseksempler 2018

Alder
Månedspris for en  

engangsutbetaling  
på 1 029 974 kroner

Månedspris for en  
engangsutbetaling  
på 2 059 948 kroner

18-30 år Kr 14 Kr 28

31-35 år Kr 16 Kr 33


