
Bestyrelsens beretning for året 2015 

 

I slutningen af året havde kontoret, hvorfra Nationabankens Forsikringsklub betjenes, 10 medarbejdere, som 

alle mindst har den videregående forsikringsuddannelse fra Forsikringsakademiet. Det høje 

uddannelsesniveau har stor betydning for den gode rådgivning, som medarbejderne giver på adressen:  

Nationalbankens Forsikringsklub, Den Hvide By, Valdemarshaab 1, 1.tv. 4600 Køge                                                    

telefon 4466 1439     eller mail :    nationalbanken@gfforsikring.dk 

Det er let at kontakte Nationalbankens forsikringsklub telefonisk eller på mail, da åbningstiden på kontoret i 

de første 4 hverdage er fra 8.30 til 16.00 og fredag fra 8.30 til 15.00 

I årets løb har kontoret haft adskillige henvendelser fra vores medlemmer, som gerne ville have et 

forsikringstjek. For de fleste af disse medlemmer har GF´s nye bilforsikringsprodukter bevirket, at der nu 

kunne tilbydes medlemmerne nye tilvalgsdækninger eller en lavere bilforsikringspræmie, idet 

medlemmernes behov (kørte kilometer, alder og bilstørrelse mv.) har kunnet tilpasses de nye produkter fra 

GF. 

Både den 21. maj og den 21. oktober havde forsikringsklubben stor succes med en oplysningskampagne om 

GF´s forsikringsprodukter, som blev holdt i bankens kantine. De ca. 50 kolleger, der gerne ville have et 

uforpligtende tilbud fra GF, modtog alle et 8 GB USB stik og deltog samtidig i en lodtrækning om en flaske 

rigtig god rødvin, hvor den heldige vinder kunne få flasken med sig hjem den samme dag. 

Igen, er det i lighed med de tidligere år lykkedes, at generere et flot bilskaderesultat på 25% i tilbagebetaling 

af din bilforsikringspræmie. Det gode resultat skyldes blandt andet den milde vinter.. 

Til sidst vil vi gerne takke for din loyalitet i 2015 – og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2016. 

Endvidere vil vi opfordre dig til at nævne GF Forsikring, som dit foretrukne forsikringsselskab i din 

omgangskreds. Du er altid meget velkommen til at henvise nye potentielle medlemmer til klubben. 

Referatet af klubbens generalforsamling den 8. april 2016 kan findes på klubbens hjemmeside: 

www.gfnationalbanken.dk  ca. 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen. 
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