
 

 

 
 
 
 
 
 
Benytt dine medlemsfordeler gjennom NOR-MAF hos  
Knif Trygghet Forsikring AS! 
     
NOR-MAF har fremforhandlet en svært god avtale for sine medlemmer hos Knif Trygghet 
Forsikring AS og vi inviterer deg til å undersøke og vurdere disse i forhold til dine behov. 
 
Som NOR-MAF medlem får du 20 % rabatt på alle skadeforsikringer 
Det skal være fordelaktig for deg å samle forsikringene dine hos Knif Trygghet, derfor får du 
20 % rabatt. De fleste av NOR-MAF sine medlemmer sparer penger på å samle 
forsikringene sine hos Knif Trygghet. Har du allerede dine forsikringer i Knif Trygghet, vil du 
automatisk få NOR-MAF rabatten ved neste fornyelse. 
 
Kollektiv innboforsikring 
Du kan blant annet nå få en meget gunstig kollektiv innboforsikring. I tillegg har  
Knif Trygghet et av markedets beste vilkår på personforsikringer. 
 
Et kristent verdigrunnlag 
NOR-MAF sine medlemmer er en viktig kundegruppe for Knif Trygghet, og mange har 
allerede valgt å flytte sine forsikringer til selskapet. Det tar vi som et tydelig og positivt tegn 
på at de synes det er lønnsomt. Det bemerkes også at mange synes at det er en fordel at 
Knif Trygghet er eiet av de største kristne organisasjoner i Norge og at overskuddet går 
tilbake til kristent arbeid. Normisjon en av selskapets største eiere. 
   
Ta gjerne kontakt med en av Knif Trygghet sine rådgivere for en samtale om ditt 
forsikringsbehov, ring 23 68 39 00 og tast 2 for privatforsikring. Se også 
www.kniftrygghet.no for mer informasjon selskapet og de forsikringene de tilbyr. Du får 
selvfølgelig all hjelp med det praktiske arbeidet hvis du vil flytte dine forsikringer til  
Knif Trygghet. 
 
Andre tilbud 
Husk også at du kan benytte deg av KNIF Innkjøps tilbud til ansatte i kristen-Norge, se 
www.knif.no.  

 
Vi i Knif Trygghet Forsikring gleder oss over samarbeidet med NOR-MAF og NOR-MAF sine 
medlemmer. En forsikringsrådgiver vil ta kontakt med deg i løpet av kort tid for en 
uforpliktende og hyggelig samtale om ditt forsikringsbehov.  
 
 
Med vennlig hilsen  

 
 
Jostein Larsen        Svein Rødskog   
NOR-MAF        Knif Trygghet Forsikring AS 

http://www.kniftrygghet.no/
http://www.knif.no/

