
Sammen for tryggere transport siden 1974

NLF og If



Nordens største forsikringsselskap

med 110 000 store og små bedriftskunder



67% av NLF-bedriftene har valgt
Nordens største forsikringsselskap
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Mer enn 50 NLF-sertifiserte
rådgivere over hele Norge

# 1 Årets Kundesenter –
Privat og Bedrift 

60 % av alle skader er løst innen
48 timer (generelt). 

Egen NLF-avdeling på
skadeoppgjør

De mest fornøyde kundene er
de som har hatt en skade. 



Egen skadeavdeling for NLF

• Dedikerte oppgjørsspesialister som håndterer NLF-
skadene

• Kontakt med kunde innen 24 timer etter at skaden
er meldt

• Eget takstapparat som kun jobber med storbil og 
arbeidsmaskin

• Eget telefonnummer direkte til skadeavdelingen for 
NLF: 21 49 56 12

Vi er her for deg
Når skaden inntreffer



Det er godt å ha en solid partner i ryggen -
når uhellet er ute 



Skadeforebyggende arbeid
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If Aktiv sikkerhet

For deg som ønsker å komme i gang med skadeforebygging

Eierfokus og engasjement er et krav og en forutsetning for å lykkes. 

Programmet inneholder:

• Skadeforebyggende rådgivning med fokus på etablering av regler og 
rutiner for trafikksikkerhet og gode holdninger

• Kartlegging av bedriften

• Gjennomgang av status for bedriften basert på if sine skaderapporter

• Sjåførkurs hvor hensikten er å skape dialog mellom kursholder og 
deltakere, samt få deltakere til å reflektere over egen hverdag og 
handlinger, og hvordan dette påvirker bedriftens økonomi og ledelse

• Fokus på synliggjøring av kostnader, både i form av forsikringspremie, 
men også egne kostnader bedriften har grunnet skader

Gratis for alle NLF-medlemmer som er kunde i If



If Transportkompetanse

For deg som ønsker å komme i gang med skadeforebygging

Eierfokus og engasjement er et krav og en forutsetning for å lykkes. 

Programmet inneholder:

• Skadeforebyggende rådgivning med fokus på etablering av regler og 
rutiner for trafikksikkerhet og gode holdninger

• Fokus på synliggjøring av kostnader, både I form av forsikringspremie, 
men også egne kostnader bedriften har grunnet skader.

• Programmet skreddersys etter bedriftens ønskede behov, for 
eksempel:

▪ Sjåførkurs/og eller individuell oppfølging av den enkelte 
sjåfør

▪ Kartlegging av bedriften
▪ Rådgivning på andre områder hvor kunden kan forbedre 

seg

Leveres av Transportkompetanse 
Pris og fakturering avtales direkte med Transportkompetanse


