MEDLEMSSIDER NOTISER

Digitaliseringsakademiet –
fulltegnet
Kommunikasjonssjef
Stephen Bråthen
Den norske Revisorforening

Helseforsikring

Revisorforeningen kan tilby Vertikal
Helseforsikring til meget god pris.
Avtale kan inngås privat eller gjennom
firma.

Medlemsfordeler
Som medlem i Revisorforeningen har
du og ditt firma tilgang til en rekke
fordeler. Blant disse er:

Uavhengig av om forsikringen er tegnet
gjennom firma eller privat, kan ektefelle/samboer og barn knyttes til helseforsikringen til samme gunstige pris.

Medlemsfordeler – personlige
• Banktjenester – Danske Bank
• Forsikringer − Nordic Insurance
Brokers AS/Troll forsikring
• Helseforsikring − Vertikal Helse
forsikring
• Faglig informasjon. Nettsiden,
nyhetsbrev, Revisjon og Regnskap
• Spørretjenesten. Nettbasert – alle
fagområder – svar innen 24 timer
• Briller. Rabatter hos Brilleland
• Bøker. Haugenbok.no. Vanligvis
10 − 15 % rabatt

Dekningsomfang

Medlemsfordeler – firma
• Banktjenester – Danske Bank
• Forsikringer − Quality Broker AS
(profesjonsansvar/sikkerhetsstillelse)
og Norwegian Insurance Brokers AS
(øvrige forsikringer)
• Helseforsikring − Vertikal Helse
forsikring
• Verktøy, oppslagsverk og programvare
− 24SevenOffice, Lederkilden/
BT360, Sticos, Infotjenester, Bisnode, SmartCheck, Purehelp
• Telefoni og bredbånd − Telenor og
Phonero
• Nettside – Bransjeløsning fra Idium
• Kundetilfredshetsundersøkelser
− Aalund
Drift av virksomhet
• Etablering og drift av virksomhet
• Godkjenning/autorisasjon
• Tilsyn og kontroll
• Profilering av egen virksomhet
• Revisor i profesjonelle vanskeligheter
Følg Revisorforeningen på sosiale
medier

Første kull på Revisorforeningens
Digitaliseringsakademi ble fulltegnet
kort tid etter at det ble åpnet for
påmelding. Gjennomført Digitaliseringsakademi gir sertifisering som
«digital revisor».
Digitaliseringsakademiet går over fire
heldags samlinger og er kun for medlemmer. Det gir 25 etterutdannings
timer og har en deltakeravgift på kun
4500 kroner.
Første kull går 13.–14. september og
11.–12. oktober. Det blir ett nytt kull
til inneværende år. Mer informasjon
om dette blir lagt ut på
revisorforeningen.no.

Helseforsikringen omfatter somatiske
sykdommer og garanterer den forsikrede konsultasjon hos legespesialist
innen ti virkedager etter henvisning fra
allmennlege. Videre garanterer forsikringen påbegynt behandling (operasjon eller annen adekvat behandling)
etter 20 virkedager.
Premie/helseerklæring

Ordinær premie på helseforsikring er
4188 kroner. For deg som medlem i
Revisorforeningen er prisen 3192 kroner. Har du ikke fylt 67 år på tegningsdagen, slipper du å avgi helse
erklæring. Premien øker heller ikke
med stigende alder.
Firmaavtale

Ønsker du en firmaavtale? Kontakt
Erik Andreas Aagaard i Norwegian
Insurance Brokers AS,
telefon 22 47 68 00,
e-post erik.aagaard@norins.no.

Informasjon om digitaliseringsakademiet finnes på: revisorforeningen.no/
kurs/

Praktisk prøve for revisorer 2018

Praktisk prøve for revisorer må gjennomføres før det kan søkes om godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor.
Prøven kan tidligst avlegges etter at to
års relevant praksis er gjennomført.
Du finner mer informasjon om praktisk prøve på revisorforeningen.no/
praktisk-prove
Prøvedato i 2018 er torsdag
22. november 2018. Påmeldingsfrist er
31. august.
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Ny bil til sommerferien?
Går du med tanker om ny bil? Kanskje
en BMW plug-in hybrid? Da må du
være rask, fra 1. juli øker avgiftene. Og
husk at du som medlem i Revisorforeningen får gode rabatter på både
BMW og Mini-modeller!
Kampanje på plug-in hybrider –
fantastiske leasingpriser!

Samtlige plug-in hybrider får en
avgiftsøkning med virkning fra 1. juli
2018! BMW kjører derfor kampanje
på flere av sine plug-in hybrider med
fantastiske leasingpriser.
Kampanjeperioden varer frem til
30.06.2018, og kampanjetilbudet gjelder så lenge lageret rekker for plug-in
hybrider.
Biler på lager for rask levering!

BMW har godt med biler på lager
(plug-in hybrider) for rask levering!
Ta kontakt med din lokale BMW
forhandler for å få tilbud på ny bil før
ferien!
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Hva med en BMW plug-in hybrid? Da må du være rask, fra 1. juli øker avgiftene.

Som medlem i Revisorforeningen får
du gode rabatter

Revisorforeningen har en svært gunstig
avtale med BMW Group Norway –
som medlem får du gode rabatter på
BMW og Mini-modeller hos alle forhandlere i Norge. Rabatten kan kombineres med utstyrskampanjer, men
kan ikke kombineres med kampanje-

priser på leasing gjennom BMW
finans.
Mer om vilkår i vår avtale med BMW
Group Norway finner du på revisor
foreningen.no/bilavtale. Du må være
innlogget for å se vilkårene.
Løp og kjøp!

