
En omfattende og fleksibel forsikring
NoBioforsikring er et resultat av samarbeidet 
mellom NoBio, forsikringsmeglerfirmaet Willis AS og 
Protector Forsikring ASA. Avtalen er laget for at du 
som medlem i NoBio skal kunne få markedets beste 
tilbud på forsikringer for din bedrift. 

Forsikringsløsningen består av flere produkter, satt 
sammen for å dekke bransjens forsikringsbehov 
best mulig.

Hva omfattes av forsikringen?
Forsikringsløsningen er fleksibel i forhold til den 
enkelte bedrifts forsikringsbehov. 
Følgende forsikringer er med i avtalen:
- Prosjekt/montasje

Prosjektforsikring for anlegg under oppføring. 
Dekker plutselige og uforutsette skader. 
Forsikringen inkluderer byggherreansvar. 

- Driftsforsikring
Inkluderer bygg, maskiner, inventar, løsøre og 
varer. Dekker plutselige og uforutsette skader og 
er en ”all risk dekning”.

- Avbruddsforsikring
Avbruddsforsikringen sikrer ditt resultat selv om 
skade skulle oppstå. 

- Ansvarsforsikring
Dekker rettslig erstatningsansvar som følge av 
fysisk skade på annen person og annen persons 
eiendeler. Huseieransvar er inkludert.

- Autoforsikring
Forsikring av kjøretøy med enhetspris, uten 
bonus og fri kjørelengde. 

- Personforsikringer
Lovpålagt yrkesskade med utvidet mèn.

- Øvrige forsikringsbehov
Dersom dere har ytterligere behov for forsikring 
er Willis behjelpelige med å finne løsninger.

For fullstendig oversikt over hva forsikringene 
dekker henviser vi til forsikringsvilkårene.

Kontakt oss
For å få et tilbud på NoBioforsikring, kontakt: 

Willis AS
v/ Frode Johansen, ansvarlig megler
Tlf. 33 13 38 07 / 982 90 960
frode.johansen@willis.com

v/ Heidi Leinaas Hagen, porteføljeforvalter
Tlf. 33 13 38 02
heidi.kristine.hagen@willis.com
www.willis.no

Willis AS
Er en frittstående og uavhengig forsikringsmegler 
som samarbeider med nasjonale og internasjonale 
forsikringsselskap. Willis AS har gjennom en 
årrekke samarbeidet med foreninger, kjeder og 
innkjøpsorganisasjoner i Norge. Gjennom 
stordriftsfordeler, effektiv forvaltning og 
markedskunnskap har selskapets kunder oppnådd 
betydelige besparelser på forsikringskjøp. 
Selskapet er lokalisert i Larvik, Kristiansand, 
Bergen, Stavanger og Oslo og har kunder over hele 
landet. 

Protector Forsikring
Er valgt som leverandør av Nobioforsikring. 
Selskapet startet salg av forsikring i 2004 og er 
en utfordrer til de mer etablerte selskapene. 
Protector Forsikring ble børsnoterte i 2007 og 
er i dag et solid, norsk forsikringsselskap. All 
distribusjon av forsikring skjer via 
samarbeidspartnere (meglere). Protector 
Forsikring har en egen skadeavdeling og foretar 
skadebehandlingen selv. 
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