
Medlemsfordel i Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokatforsikring

Advokathjelp når du trenger det - inkludert i medlemskapet



Et nytt kollektivt løft i din favør
Gjennom medlemskapet i 
Norsk Arbeidsmandsforbund og 
medlemsfordelene i fordels- 
programmet LOfavør er trygg- 
heten din godt ivaretatt, både i 
arbeidslivet og ellers.  Men ett 
viktig område - det privatretts- 
lige - har ikke vært dekket før nå. 

Du kjenner kanskje noen som har vært 
nødt til å bruke advokat for å ordne opp 
privat? Kanskje det til og med gjelder 
deg selv? Da vet du at advokat kan 
”koste skjorta” og mer til. Kan vi godta 
at uoverkommelige advokathonorarer 

skal hindre oss i å søke profesjonell 
hjelp når vi blir urettferdig eller feil 
behandlet som privatperson? Mitt svar 
er at Norsk Arbeidsmandsforbund skal 
være din sikkerhet og garanti også når 
det røyner på privat. Derfor har for-
bundet tatt inn advokatforsikring som 
en kollektiv medlemsfordel fra  
1. september 2013.

Advokatforsikring dekker de viktigste 
privatrettslige områdene som omfatter  
kjøpsrett, arv, samboeravtale eller 
ektepakt, skilsmisse eller barne- 
fordelingssaker, eiendoms- og nabo-
forhold eller f eks hjelp til å skrive 
testament. 

Gjennom medlemskapet i Norsk 
Arbeidsmandsforbund har du tilgang 
til hjelp fra LOs advokater i arbeids-
forholdet ditt. Gjennom avtalen Norsk 
Arbeidsmandsforbund har inngått med 
HELP Forsikring har du nå også  
mulighet til å få bistand fra advokat 
privat. Forsikringen gjelder for hele 
husstanden og gir trygghet og juridisk 
bistand for deg og din familie.

Ved at vi har gjort advokatforsikring 
til en kollektiv ordning koster den deg 
kun 53 kroner i måneden. Ordinær 
pris for LO-medlemmer er 120 kroner 
i måneden. Du betaler ingen timepris 
eller egenandel for å benytte  
advokathjelpen. 

 
Vi ønsker ikke et samfunn hvor det 
er størrelsen på lommeboka som skal 
bestemme om tvistesaker kan løses 
ved hjelp av advokat eller ikke. Fordi 
det vil skape en ulikhet for loven som 
ikke kan aksepteres. 

Advokatforsikring er din garanti for det 
motsatte. Denne brosjyren gir deg in-
formasjon om hva som dekkes og hva 
du kan bruke forsikringen til.

Erna Hagensen
Forbundsleder



Forsikringen gjelder for husstanden; 
det vil si medlemmer, medlemmers 
ektefelle/samboer og hjemmeboende 
barn under 20 år. 

Der det er tvist innad i husstanden 
gjelder forsikringen for den som har 
medlemskap i Norsk Arbeidsmandsfor-
bund og er med i forsikringsordningen. 

Se forsikringsvilkårene på
www.help.no/arbeidsmandsforbundet 
for nærmere detaljer om omfang og 
begrensninger i forsikringsdekningen.

> Advokatbistand ved konflikter og 

rettssaker innen: 

 > Kjøpsrett (varer og tjenester)

 > Familierett

 > Identitetstyveri

 > Arverett

 > Fast eiendom

  (ikke kjøp og salg av bolig)

 > Førerkortbeslag i trafikksaker  

 utenom arbeidsforhold

> 15 timer rådgivning fra advokat 

per år

> Dekning for juridiske kostnader 

opp til 2 millioner kroner hvis 

saken må løses i rettssystemet

> Tilgang til juridiske avtaler og 

skjemaer, utarbeidet av advokat

> Dekning av egne og eventuelt 

idømte saksomkostninger

Med advokatforsikring får du:

Advokathjelp 
tilgjengelig for alle,  
til en pris man har 

råd til. 

Advokatforsikring sikrer deg og familien din advokathjelp når du trenger det, 
enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konflikt-

Hva er advokatforsikring?
situasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen 
timepris, kun forsikringspremien på kr 53 per måned.



Fordeler gjennom hele livet

Prioriteringene og behovene våre forandrer seg stadig. Tjenestene som advokat-
forsikringen dekker er derfor tilpasset de aller fleste juridiske hendelser man kan 
oppleve som privatperson, uansett alder og livssituasjon. Enten du er yrkesaktiv 
eller pensjonert, vil du ha stor nytte av forsikringen. 

I oversikten under finner du typiske eksempler på situasjoner hvor det vil lønne 
seg å ha en advokat til rådighet. Store eller små problemer – vi hjelper!
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Vi flytter sammen og trenger å få satt opp en 
samboeravtale.

Vi har giftet oss og trenger hjelp til å sette 
opp en ektepakt.

Hvordan ordner vi det økonomiske dersom vi 
bestemmer oss for å skille lag?

Vi har spørsmål om særeie, testament og 
særkullsbarn/felles barn.

Jeg trenger råd og hjelp ift avtale om samvær 
med barn og barne fordeling.

Vi selger huset og flytter i en mindre leilighet. 
Vi ønsker å gi noe av overskuddet i gave til 
barnebarna. Hvordan ordner vi det ift resten 
av arven?

Vi ønsker å overføre hytta til våre tre barn. 
Hvordan går vi frem?

Jeg trenger hjelp med leieavtale på bolig og kvalitets-
sjekk av denne. 
Vi ønsker å leie ut sokkelleiligheten. Hvordan går vi 
frem? Hva gjør vi dersom leietageren ikke betaler leie? 

Vi skal pusse opp badet og ønsker å sette opp en 
avtale med håndverkerne. 

Vi har kjøpt hvitevarer og inventar til huset. Hva gjør vi 
ved eventuell klage eller service? 

Bilen må på service. Hvordan sikre at det ikke blir 
dyrere enn det skal?

Vi har arvet en hytte sammen med flere andre. 
Hvordan gå fram for å lage en avtale for utgiftsforde-
ling, bruk osv?

Vi trenger hjelp til å få satt opp et testament.

Vi har en krangel med naboen om tomtegrenser, og 
trenger hjelp til å løse saken.  

Vi ønsker å bygge garasje på eiendommen vår, men får 
ikke tillatelse fra kommunen. Kan vi klage?

Vi skal kjøpe båt og trenger hjelp til å sikre oss at alt 
det juridiske er i orden. 

Vi krangler med rørleggeren som aldri fullførte jobben 
han startet på.

Hvilke rettigheter har vi i et arveopp gjør? Hvordan kan 
vi best forsøke å unngå konflikter?

Vi står foran omfattende oppussing av hele huset. 
Hvordan sikrer vi oss at håndverkerne gjør jobben 
skikkelig? Kan vi holde tilbake penger dersom jobben 
ikke blir gjort i tide eller er mangelfullt utført?
  

Vi trenger hjelp til klagehåndtering i forbindelse med 
mangler på campingvognen vi har kjøpt. 

Jeg har arvet et betydelig beløp etter mine foreldre. 
Kan jeg frafalle arven til fordel for mine barn? 

Vi har spart et betydelig beløp til barna våre. Hvordan 
og når må vi forholde oss til Overformynderiet?

Ett av barna ønsker å overta huset vårt. Hvordan sikrer 
vi at de andre barna også får det de har krav på?

Den nesten nye bilen vår har noen mangler det ikke 
var opplyst om.

Ektefellen min har gått bort. Må jeg betale arveavgift 
på arven?

Kan foreldrene mine gi bort den kommende arven min 
til Røde Kors?

Faren min sitter i uskiftet bo, og skal nå gifte seg på ny. 
Kan jeg kreve arven fra min avdøde mor?

Hva gjør jeg når PC, mobil eller iPad blir ødelagt og 
butikken ikke vil gi meg nytt produkt?

Familie Hjem Arv Forbrukerkjøp



Advokatforsikringen du får som medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund leveres av 
HELP Forsikring. HELP Forsikring er et norsk forsikringsselskap som har spesialisert 
seg på å tilby advokatforsikring til privatpersoner i form av forsikring. Selskapet er størst 
i Norge på advokathjelp til privatpersoner og advokatene i HELP er spesialister på 
privatrett. 

Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund er du sikret juridisk hjelp og  
veiledning, uten dyre advokatregninger eller ekstra kostnader. Advokatforsikring 
er en kollektiv medlemsfordel og en del av medlemskapet i Norsk  
Arbeidsmandsforbund.

Tlf: 07 123   www.help.noTlf:  815 45 100   www.arbeidsmandsforbundet.no

Les mer på help.no/arbeidsmandsforbundet


