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Forsikringer er en viktig del i medlemmenes hverdag, om du er student,
i jobb eller pensjonist. Politiets Fellesforbund jobber for at du skal ha
de beste forsikringene og vilkårene.

Per Erik Ommundsen
Generalsekretær
Politiets Fellesforbund

PF Obligatoriske

Gratisforsikringer

Prisen er fortsatt kr 239
per måned.
Forsikringssum Ulykke øker
fra 1,8 til 2 millioner.

Fortsatt seks måneder gratis for
nyutdannede og nye medlemmer.
PF-forsikringene er blant de beste
og rimeligste i Norge.

PF Innbo Pluss
Høyere forsikringssummer
på tyveri og rettshjelp.

Forsikringene blir levert av Gouda
Reiseforsikring, AIG, Codan og
Storebrand.

PF Reise
Egenandel ved skade på leiebil
utvides til også å dekke Norge.
I årets brosyre vil vi gi deg tilgang til
alle våre forsikringer gjennom QRkoder, men du finner også alle
forsikringene på pf.no
Politiets Fellesforbund har en samarbeidsavtale med Söderberg & Partners, som
årlig megler forsikringsporteføljen og
drifter PF Forsikring, Politiets Fellesforbunds
forsikringskontor.
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HYTTA VÅR
Hei, jeg heter Henriette og jobber som
operativ forebygger pb3 i Oslo politidistrikt.
Jeg bor sammen med sønnen min Vetle, i en
hyggelig leilighet nær marka. Vi elsker å dra
på turer og bruke naturen.
Jeg har lyst til å fortelle om en gang turen gikk
til hytta vår i Lom.

PF Forsikring
Hund/Katt
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PF Forsikring
Innbo
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MARKA ER VÅR BESTE VENN

HELT «GULL«

Sammen med hunden vår Nikita, benytter vi
marka så ofte vi kan.

Jeg startet på politihøgskolen i 2011, og
allerede første året fikk jeg god bruk for
studentforsikringen gjennom mitt medlemskap
i Politiets Fellesforbund. Det var helt «gull
for meg» – jeg visste faktisk ikke at vi
studenter var så godt dekket.
Etter fullført studie har jeg jobbet og vært
ordinært PF-medlem. Med det har jeg fått
flere og bedre forsikringsdekninger. Nesten
flere enn jeg trenger? Men jeg tenker nok
annerledes hvis noe skjer.

PF Forsikring
Innbo

PF Forsikring
Hund/Katt

PF Forsikring
Student
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PF Forsikring
PF Obligatoriske
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TURUTSTYR

UT AV BYEN

Vetle og jeg er stadig på overnattingsturer i
marka, både kortreiste og lengre turer
gjennom hele året. Turutstyret har en sentral
plass i hjemmet, slik at vi fort kan kaste oss
rundt og dra på tur når det passer.

Så til historien om hytteturen til Lom, som ikke
gikk helt etter planen.
– Jeg fikk byttet vakt med en god kollega, slik
at jeg kunne hente Vetle tidlig på skolen.
Da slapp vi kø ut av byen på en fredag
ettermiddag.

PF Forsikring
Reise
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PF Forsikring
Barn

PF Forsikring
Hytte
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CHILLE PLANER

INNBRUDD

Jeg pakket bilen med turutstyr og – som alltid
– klær etter vær. Vi hadde chille planer om
å utforske turområder vi ikke hadde vært i før.
Hadde også tenkt å teste ut de nye
hengekøyene og kose oss rundt hytta.

Da jeg kom ned i kjellerboden, så jeg at det
hadde vært innbrudd, låsen var klippet rett av.
Så kjipt, jeg hadde senest vært nede i boden
kvelden før. Innbruddet må ha skjedd i
løpet av natten. Jeg så med en gang at den
dyre treningssykkelen var borte. Det var
heldigvis ikke noe annet som manglet, men
dette gav meg en del ekstra plunder, før jeg
kom meg av gårde for å hente Vetle.

Hadde hørt av en venninne som var på tur i
samme området helgen før, at det var en del
blåbær. Så jeg ville ta med blåbærplukkeren
som lå nede i kjellerboden.

Jeg ringte PF Forsikring, og de var på ballen
med en gang. De kunne fortelle at innboforsikringen dekket sykkelen med inntil 50 000
kroner. Det var en stor lettelse å få vite at jeg
hadde en dekning jeg ikke hadde tenkt over.

PF Forsikring
Privat skade

PF Forsikring
Sykkel
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PF Forsikring
Innbo
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LIVET KAN TA BRÅ VENDINGER
Vel fremme på hytta, var det bare å få opp
varmen og stupe til køys, slik at Vetle og jeg
var opplagte til neste dag. Utvilte og med god
stemning over frokostbordet, planla vi
en lett tur i området ved Juvasshytta.
En kollega skulle komme innom senere utpå
dagen, og det gledet vi oss til. Hun orket
dessverre ikke bli med på turen grunnet en
underliggende sykdom hun lenge hadde vært
sykemeldt for.
Det er skremmende å tenke på at folk på min
alder får alvorlige sykdommer som kan snu
opp ned på livet.

PF Forsikring
Kritisk sykdom
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UHELLET
Himmelen var lettskyet, men vindstille – finfint
turvær. Siste sjekk: niste, sekk, klær, utstyr og
ja, godt humør. Forventningene var der!
Vetle og jeg gikk og skravlet da det brått fløy
opp to ryper foran oss. Jeg skvatt voldsomt,
mistet balansen og falt mot en stein. Vetle
holdt balansen, men ble veldig redd da jeg falt.

PF Forsikring
Helse
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PF Forsikring
Ulykke
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NÅR MAN MINST VENTER DET
Dette ble en veldig kortreist tur, og vi måtte
avlyse med venninnen min som skulle møte
oss på hytta. For meg var dette en påminnelse
om at ulykker skjer når man minst venter det.
Er utrolig takknemlig for at alt gikk bra til slutt.

PF forsikring
Helse
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PF forsikring
Ulykke
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TURER 2021
Nå planlegger Vetle og jeg spennende
turer og ekspedisjoner for 2021.
– Følg oss på turene - vi holder dere oppdatert!
Instagram: henriette_lykkeglimt

Ta kontakt for en
forsikringsprat.

18

19

2021

Som medlem i Politiets
Fellesforbund har du allerede
PF Obligatoriske forsikringer.
Trenger du flere forsikringer?
Ta kontakt med PF Forsikring som hjelper deg med å
finne de forsikringene du trenger. Vi er her også hvis
du trenger hjelp ved skade.

Kontakt oss!
Telefon: 23 16 31 00
E-post: pf@pfforsikring.no

