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Fordeler for deg som er medlem i
Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund …
ble stiftet av jernbane- og anleggsarbeidere i 1895. Forbundet kjemper for medlemmenes
lønn, rettigheter og verdighet. Vi er 33 000 medlemmer fra mange ulike yrkesgrupper.
Det er vårt fellesskap og vår styrke.

Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund …
har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør er
fagbevegelsens største satsing i nyere tid når det gjelder å tilby LO-forbundenes medlemmer
tidsriktige bank- og forsikringsfordeler. Alle disse fordelene er utviklet gjennom et avtalt
samarbeid mellom LO, forbundene og SpareBank 1. I denne brosjyren kan du lese om hvilke
forsikringer Norsk Arbeidsmands-forbund har knyttet til medlemskapet.

LOfavør – Fint for deg. Bra for mange.
LOfavør har forhandlet frem gode avtaler som er bra for deg, og som i tillegg er bra for
fellesskapet.
Du kan for eksempel reise med Hurtigruten til medlemspris. Da opplever du Norge på en
spektakulær måte, samtidig som du støtter lokalt næringsliv og små samfunn langs norskekysten. Og inntil tannhelse dekkes av det offentlige budsjettet, tilbyr vi en tannhelseforsikring
som utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordninger slik at du får dekket
plutselige og uforutsette behandlingsbehov som måtte oppstå.
I kraft av over 900 000 medlemmer, kan vi forhandle frem gode og trygge avtaler på alt fra
banktjenester, ferie, kulturopplevelser til forsikringer som både er fint for deg – og bra for
mange.

Medlemskortet – fysisk og digitalt
Medlemskortet viser at du er organisert i et LO forbund, og du kan få bruk for det når du
benytter deg av medlemsfordelene. Du kan også få medlemskortet digitalt, ved å laste ned
LOfavør-appen. Da har du alltid tilgang til medlemskortet og til all informasjon om medlemsfordelene.

Mer informasjon om fordelene du har via LOfavør
får du ved å ringe Medlemstelefonen på 416 06 600 eller på lofavor.no.

Erna Hagensen
Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund
Januar 2019
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Kollektive forsikringer

I over femti år har LOfavør kjempet for at du og dine skal ha
ekstra trygghet hjemme. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen innført, og i dag har du flere viktige forsikringer
som en del av medlemskapet ditt.
Hvilke forsikringer har jeg?
Du har allerede LOfavør Innboforsikring i ditt
medlemskap. Hvilke andre forsikringer som
er inkludert i tillegg, varierer fra forbund til
forbund.
Vær oppmerksom at du kan ha reservert
deg mot noen av forsikringene. Som lærling-,
elev- eller studentmedlem, er det egne
betingelser for hvilke kollektive forsikringer
du har.

Få oversikt på Min Side
Ved å logge deg inn på lofavor.no eller
i LOfavør-appen, får du rask oversikt
over hvilke forsikringer du har.
Du kan også kontakte Norsk Arbeidsmandsforbund. I tillegg kan du ha forsikringer
gjennom din lokale forening eller klubb.
Sjekk med dem om hvilke
forsikringer du har.
Skade
kan meldes på
servicenummer

I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser.
Fullstendige vilkår finner du på lofavor.no. Du kan også kontakte SpareBank 1
via Medlemstelefonen 416 06 600 eller gå inn på lofavor.no.
Du kan også ta direkte kontakt via LOfavør-appen.
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915 02 300
eller direkte fra
LOfavørappen.

LOfavør Innboforsikring
Du har Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet
ditt!
Forsikringen gjelder medlemmets faste bosted i Norden og i annen bolig som bebos av
medlemmet i Norden. Forsikringen dekker IKKE fritidsbolig. Det er ingen øvre forsikringssum.
Forsikringen dekker blant annet:
- skade på innbo og løsøre i hjemmet ditt
i forbindelse med brann, eksplosjons- og
vannledningsskade
- tyveri i forbindelse med innbrudd,
også tyveri fra balkong eller terrasse
- typiske uhell, f.eks skade på gjenstander
som blir revet ned, velter eller lignende
- låst sykkel utenfor forsikringsstedet
- tyveri av løsøre fra låst bil
- matvarer i fryseboks
- flytteforsikring
- rettshjelp
- ansvarsforsikring
- mobil og nettbrett kun 1000.- i egenandel
ved de to første skadene

Flere med LOfavør Innboforsikring
i samme husstand?
Hvis flere i husstanden har LOfavør
Innboforsikring eller du står registrert som
student-lærlingmedlem i forbundet ditt,
slipper du egenandel ved skade så lenge
skaden er over kr 1 000.
Det er ikke alle som vet at Innboforsikringen
er en del av medlemskapet. Pass på at du
ikke er dobbelt forsikret med Innboforsikring
i et annet selskap.

Forsikringen leveres av SpareBank 1
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LOfavør Grunnforsikring
Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall.
Forsikringssummer for LOfavør Grunnforsikring
Gjelder fra 01.01.2019
Alder

Utbetalingen er høyest i de periodene
av livet hvor gjeld og forsørgeransvar
vanligvis er størst.
Erstatningen kommer alltid i tillegg til 
eventuelle andre livsforsikringer du
måtte ha.
Forsikringen dekker blant annet:
- deg som medlem
- din ektefelle/samboer og barn under
21 år
- død uansett alder og årsak
- hele døgnet, i hele verden
- barns dødsfall (dekker også dødsfall
etter 26. svangerskapsuke) med
kr 48 442

Medlem

Ektefelle/
samboer

t.o.m. 50

83 195

83 195

51

78 195

78 195

52

73 855

73 855

53

69 513

69 513

54

65 175

65 175

55

60 834

60 834

56

56 494

56 494

57

52 153

52 153

58

47 811

47 811

59

43 471

43 471

60

39 131

39 131

61

34 794

34 794

62

30 450

30 450

63

26 110

26 110

64

21 771

21 771

65

17 430

17 430

66

13 089

13 089

67

8 747

8 747

68

8 477

8 477

69

8 206

8 206

70

7 935

7 935

71

7 664

7 664

72

7 394

7 394

73

7 123

7 123

74

6 852

6 852

75 og
eldre

6 578

6 578

Barns død

48 442
pr. barn
under
21 år
uavh. av
medlemmets
alder.

Forsikringen leveres av SpareBank 1
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LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Forsikringen gir deg erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke
i fritiden.
Fritidsulykkesforsikringen gir deg som
medlem utbetaling ved varig medisinsk
invaliditet eller dødsfall som følge av en
ulykke i fritiden.

Forsikringen gjelder fram til du fyller 70 år.
Ta kontakt med Norsk Arbeidsmandsforbund
eller gå inn på Min Side på lofavor.no, om
du trenger mer informasjon om forsikringen.

Medlem som har ektefelle, samboer eller
livsarvinger

Enslig medlem

Død

100 000

10 000*

Invaliditet

200 000*

200 000*

10 000

10 000*

Behandlingsutgifter **

* Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig.
** Egenandel på kr 1 000 ved behandlingsutgifter.

Forsikringen leveres av SpareBank 1
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NAFs Gruppeforsikring
Forsikringspakke med utbetaling av skattefritt engangsbeløp
til deg selv hvis du blir arbeidsufør eller til dine nærmeste ved
dødsfall. Gjelder hele døgnet i hele verden.
Utbetaling fra NAFs Gruppeforsikring kommer i tillegg til utbetaling av eventuelle
uføre- eller etterlattepensjoner eller andre forsikringer. 
Uføreforsikring
Forbundet er meget tilfreds med å kunne
tilby nye medlemmer under 60 år en gunstig
uføreforsikring uten krav om helsevurdering.
Antall uføre har vært økende i Norge i mange
år. De siste årene har det vært spesielt stor
økning blant yngre arbeidstakere.
I 2019 gir forsikringen rett til utbetaling på
inntil kr 387 532, dersom du blir minst 50 %
varig arbeidsufør som følge av sykdom eller
ulykke inntruffet i forsikringstiden før fylte
60 år. Beløpet reduseres med 5 prosent
hvert år fra fylte 44 år, se eksempler på
utbetaling ved noen utvalgte aldere i tabellen.
Ved sykemelding utover 12 måneder utbetales
1 % av forsikringsummen hver måned til
saken er avgjort, eller beløpet er brukt opp.
Månedlig forskuttering utbetales tidligst
måneden etter det tidspunkt SpareBank
1 mottar nødvendig dokumentasjon på at
vilkårene for utbetaling er oppfylt. Ved vedtak
om varig arbeidsuførhet utbetales det resterende beløpet som engangsbeløp. Ved friskmelding blir restbeløpet ny forsikringssum.
Alder

Utbetaling
etter 12 mnd.

Forsikringssum
totalt

tom 43 år

kr 3 875

kr 387 532

45 år

kr 3 488

kr 348 779

50 år

kr 2 519

kr 251 896

55 år

kr 1 550

kr 155 013

60 år opphørt

Utbetaling av engangsbeløpet vil tidligst skje
når uførheten har vart i 2 år. Størrelsen på
utbetal-ingen avhenger av din alder den dag
vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Blir du arbeidsufør innen to år etter at f orsikringen trådte i kraft på grunn av sykdom,
lyte eller mén som du hadde på innmeldings
tidspunktet, og som det antas at du kjente
til, har du ikke krav på erstatning. (Denne
begrensningen gjelder ikke for medlemmer
av forsikringen som er innmeldt i forsikringen
basert på egenerklæring om helse, etter
først å ha reservert seg mot forsikringen).
Dødsfallsforsikring
Gjelder for nye medlemmer under 67 år
uten krav til helsevurdering. I 2019 gir
forsikringen rett til utbetaling på inntil
kr 387 532 ved død i forsikringstiden. Beløpet
reduseres med 5 prosent hvert år fra fylte
51 år. Fra 60-67 år foretas ingen reduksjon
av beløpet, se e
 ksempler på utbetaling ved
noen utvalgte aldere i tabellen nedenfor.
tom 50 år

kr 387 532

55 år

kr 290 649

60-67 år

kr 193 766

Slik sikrer du deg NAFs Gruppeforsikring
Alle nye medlemmer, som er 100 %
arbeidsdyktige, vil motta informasjon
om medlemstilbudet og muligheten
for å reservere seg mot forsikringen.
Forsikringspakken betales av det enkelte
medlem og kommer i tillegg til medlemskontingenten. Du får tilsendt egen giro.
NAFs Gruppeforsikring har ingen kode
på kortet, men du får tilsendt forsikrings
bevis fra SpareBank 1 Forsikring AS.
Forsikringen leveres av SpareBank 1

8

LOfavør Advokatforsikring
Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund har du
LOfavør Advokatforsikring inkludert i medlemskapet!
Din egen advokat gir deg trygghet i privatlivet. HELP har landets største advokatmiljø for privatpersoner. Med advokatforsikring kan du stille spørsmål og få hjelp
av advokat, både i og utenfor rettssalen. HELPs advokater har løst mange tusen
saker for medlemmer av LO-forbund og deres familier de siste 10 årene.
Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien.
Forsikringen dekker:
- hjelp av advokat til å forebygge konflikter,
og om nødvendig ta saken din hele veien
gjennom rettssystemet
- hele 15 timer generell juridisk rådgivning
i året
- advokatbistand for inntil 2 millioner kroner
ved tvist
- dekker også motpartens sakskostnader
- tilgang til HELPs avtaleverktøy, enkelt
å skrive juridiske dokumenter
Hva kan jeg bruke advokatforsikringen
til?
Skilsmisse/samlivsbrudd: En god advokat
kan forebygge og unngå konflikt. Gjennom
LOfavør Advokatforsikring får du klare avtaler,
rådgivning og advokatbistand i retten når det
er nødvendig.
Barnesaker: Foreldre som ikke bor sammen
er av og til uenige om foreldreansvar, bosted

og samvær for barna. Vi fokuserer på å finne
løsninger til barnas beste.
Arv: Har du spørsmål om hvordan arvereglene er, ønsker å skrive testament eller
står foran et arveoppgjør, kan vi hjelpe.
Kjøpssaker: Når du kjøper varer eller håndverkertjenester, finnes det fallgruver.
Vi hjelper deg med kontrakter, reklamasjon
og uenighet i etterkant av avtaleinngåelsen.
Fast eiendom: Advokathjelp i nabotvister
og husleieforhold, rådgivning i saker hos
plan- og bygningsetaten, i sameier og
borettslag.
Netthets: Advokathjelp hvis du utsettes for
sjikane på nettet
Avtaler og juridiske dokumenter:
Med HELPs avtaleverktøy har det aldri vært
enklere å skrive samboeravtale, testament,
husleieavtale, kjøpsavtale, med mer. HELPs
advokater kvalitetssikrer avtalen for deg.
Vær
oppmerksom
på at du kan ha
reservert deg
mot denne
forsikringen.

LOfavør Advokatforsikring leveres av HELP Forsikring AS.
Se fullstendig oversikt over dekningsområder og vilkår på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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Forsikringer

Med forsikringer fra LOfavør gir du ekstra trygghet til det som
er viktig for deg.
Men forsikring er fint for flere enn deg. For når mange mennesker bidrar med litt til potten,
har vi det som trengs når uhellet er ute for noen av oss. En dag er det kanskje du som trenger
hjelp, en annen dag er det noen andre. Sammen gir vi trygghet til hverandre.
Benytt deg av dine forsikringsfordeler
Med over 900 000 medlemmer i ryggen, har LOfavør fremforhandlet
ett komplett forsikringstilbud som gir deg mange fordeler.
Vi har SpareBank 1 som samarbeidspartner. De er kåret til best
i test både før og etter skade av Norsk Kundebarometer og EPSI.
Det viser at de er en erfaren aktør som gir rask og god hjelp
til medlemmene våre.
Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i din SpareBank 1 om
dine forsikringsbehov slik at du kan føle deg trygg på at du har de
dekningene du trenger.

Denne brosjyren inneholder en forenklet beskrivelse av
SpareBank 1s forsikringer, og er ikke et juridisk bindende
dokument.
For detaljert informasjon – se gjeldende forsikringsvilkår.
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Det er
enkelt å bytte
forsikringsselskap!
Få hjelp ved å ringe LOfavør
Medlemstelefon 416 06 600
på lofavor.no eller ta
kontakt via LOfavørappen.

Melde skade?
Ring

915 02 300

– hele døgnet

LOfavør Reiseforsikring

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring! LOfavør Reiseforsikring gjelder
hele året og avbestillingsforsikring er inkludert. Med denne forsikringen er du og
familien din forsikret på alle typer reiser året rundt, og det stilles ingen krav til overnatting.
Forsikringen dekker blant annet:
- enkeltreiser med varighet inntil 70 dager
- deg som medlem, din ektefelle/samboer,
og barn inntil 20 år, uavhengig om dere
reiser samlet eller hver for dere
- tyveri av, og skade på bagasje
- forsinket eller forsvunnet bagasje
- reisesyke og hjemtransport
- reiseulykke
- reiseansvar
- avbestillingsforsikring ved akutt sykdom

Men dekker ikke…
De viktigste begrensningene er:
- skader forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter
- gjenstander som er mistet, gjenglemt eller
etterlatt
- sykdom eller lidelse som var kjent før avreise
Nå får du også kjøpt LOfavør Reiseforsikring Singel.
Med LOfavør Reiseforsikring får du hjelp
hele døgnet i hele verden.

Reise med lang varighet
Reiseforsikringen gjelder for enkeltreiser med inntil 70 dagers varighet, men du kan
velge å utvide til 90, 120 eller 180 døgn ved lengre utenlandsopphold. Reiseforsikringsbeviset finner du også i LOfavør-appen.
Forsikringen leveres av SpareBank 1

Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen
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LOfavør Husforsikring
Vi ønsker at du alltid skal være trygg på at du er godt dekket. Derfor får du toppdekning – uten tillegg i pris.

Med Topp husforsikring er du ekstra godt
dekket.

Hvis huset ditt blir totalskadet, bygger vi nytt
uten å trekke fra for elde og slitasje.

Dette får du uten tillegg i pris:
- skader som følge av utett yttertak på tak
yngre enn 40 år
- skader som følge av håndverker feil
- skader på våtrom yngre enn 10 år
- skadedyr
- utvendig vannbasseng inntil 500 000
- kunstnerisk utsmykning med inntil
kr 200 000

Vi hjelper deg
Ta kontakt gjennom LOfavør Medlemstelefon
416 06 600 eller gå inn på lofavor.no,
så hjelper vi deg å finne riktig forsikring.
Du kan også ta direkte kontakt via LOfavørappen.

Ett oppgjør, én kontaktperson og én egenandel
Du har allerede LOfavør Innboforsikring. Velger du LOfavør Husforsikring slipper du
å snakke med to ulike forsikringsselskap ved skade. Du betaler bare én egenandel
og får et raskere og tryggere oppgjør.

Forsikringen leveres av SpareBank 1
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Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen

LOfavør Bilforsikring
Vi ønsker at du alltid skal være trygg på at du er godt dekket. Derfor får du toppdekning - uten tillegg i pris.
Med Topp bilforsikring er du ekstra godt
dekket.
Dette får du uten tillegg i pris:
- du får leiebil i inntil 45 dager
- du får maskinskadedekning som også 		
inkluderer batteripakker (bil maks 8 år)
- du får ny bil ved totalskade (bil maks 3 år)
- du får høyere utbetalinger på løsøre og
tilleggsutstyr
- du får dekket skader på glasstak

Forsikringen leveres av SpareBank 1

Har du en bil som ikke trenger en større
dekning enn Minikasko eller Ansvarsdekning?
Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne
riktig forsikring.
Vi hjelper deg
Ta kontakt gjennom LOfavør Medlemstelefon
416 06 600 eller gå inn på lofavor.no, så
hjelper vi deg å finne riktig forsikring. Du kan
også ta direkte kontakt via LOfavør-appen.

Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen
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LOfavør Student- og lærlingforsikring
Alle studenter og lærlinger bør ha en
helårlig reiseforsikring. Du som står
registrert som student-lærlingmedlem
i forbundet ditt får nå vår beste reiseforsikring og ulykkesforsikring for
kun kr 952 i året.
Reiseforsikringen dekker:
- enkeltreiser med varighet inntil 70 dager
- deg som medlem, din ektefelle/samboer,
og barn inntil 20 år, uavhengig om dere
reiser samlet eller hver for dere
- tyveri av, og skade på bagasje
- forsinket eller forsvunnet bagasje
- reisesyke og hjemtransport
- reiseulykke med inntil kr 500 000 ved
død eller invaliditet
- reiseansvar
- avbestillingsforsikring ved akutt sykdom
- det trekkes ingen egenandel. Det erstattes
kun skader større enn kr 1000
Forsikringen leveres av SpareBank 1

Ulykkesforsikring
– sikkerhetsnett ved ulykke. En ulykke kan
gi store økonomiske konsekvenser.

• Gjelder hele døgnet – også på arbeidsplassen

• Behandlingsutgifter etter ulykkesskade,
også fysioterapeut og tannlege

• Utbetaling på inntil kr 700 000 hvis du blir
varig medisinsk invalid

Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen

LOfavør Barneforsikring
Visste du at barn som blir uføre må klare seg med en begrenset inntekt resten av
livet? Barneforsikring hjelper barnet ditt og familien økonomisk hvis det utenkelige
skjer.
Som medlem kan du kjøpe LOfavør Barneforsikring til dine barn mellom 2 måneder og
16 år. Forsikringen varer frem til barnet fyller
26 år. En ulykkesforsikring blir da automatisk
videreført med egne vilkår.
Dersom Barneforsikringenhar hatt inkluderte
uføredekninger fortsetter også disse automatisk - uten ny egenerklæring om helse.
Dine medlemsfordeler
- Egen veiledningstelefon som gir svar på
spørsmål om økonomiske rettigheter ved
ditt barns sykdom eller ulykke.
- Ingen tegnings- eller etableringsgebyr.
- Ingen administrasjonsomkostninger som
e-kunde.
Forsikringen leveres av SpareBank 1
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Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen

LOfavør Ulykkesforsikring
Forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser
etter at ulykken har rammet. Forsikringen kan være aktuell for deg og familien
din, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikringen. 

Forsikringen dekker:
- både deg som medlem, din ektefelle/
samboer og ugifte barn under 20 år
- ulykkesskader i fritiden som fører til varig
medisinsk invaliditet eller død
- for barn gjelder forsikringen hele døgnet
- utgifter til lege og tannlege etter ulykkes
skade innenfor Norden, med inntil 5 % av
forsikringssummen ved invaliditet
- frem til du fyller 75 år

Slik beregnes erstatning ved ulykke:
Forsikringssummene gjelder ved 100 % varig
medisinsk invaliditet. Blir du f.eks. 60 %
invalid, vil erstatningen utgjøre 60 % av
forsikringssummen. Forsikringssummene er
avhengig av familiesammensetningen din
på skadetidspunktet.

Forsikringssummene utbetales i henhold til familiesammensetningen på skadetidspunktet ut
fra følgende tabell:
Familiesammensetning

Død

Medisinsk invaliditet 100 %*

Medlem

kr 100 000

kr 200 000

Ektefelle/samboer

kr 100 000

kr 200 000

Barn under 20 år (per barn)

1G

kr 200 000

Medlem

kr 105 000

kr 260 000

Ektefelle/samboer

kr 105 000

kr 260 000

Medlem

kr 120 000

kr 400 000

1G

kr 328 000

kr 30 000

kr 700 000

Barn under 20 år (per barn)
Enslig medlem

*Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig. Egenandel på behandlingsutgifter er kr 1 000.

Forsikringene leveres av SpareBank 1. Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen
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LOfavør Pensjonskapitalbevis
Som medlem av et LO-forbund får du gode betingelser for dine pensjonskapitalbevis. 
Ved å samle dine pensjonskapitalbevis får
du lavere forvaltningskostnader, samtidig
som du unngår unødvendig mange avtalegebyrer. Et pensjonskapitalbevis har du
dersom du tidligere har jobbet på en
arbeidsplass som sparer til pensjon for
sine ansatte i en innskuddsbasert tjenestepensjon.
Forsikringen leveres av SpareBank 1

Som medlem får du:
- lavere forvaltningskostnader og nedtrapping av aksjeandel i forhold til din 		
alder.
I tillegg gis det årlig avkastningsgaranti i
utbetalingsperioden. Det betyr at du er
sikret mot negativ avkastning i utbetalingsperioden.

Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen

Du kan også kjøpe
Gjennom LOfavør kan du enkelt skaffe deg flere forsikringer.
Det lønner seg å samle forsikringene sine på ett sted.
Ta kontakt gjennom LOfavør Medlemstelefon 416 06 600 eller gå inn på lofavor.no,
så hjelper vi deg!
Du kan også ta direkte kontakt via LOfavør-appen.
• LOfavør Fritidsbåtforsikring
– (topp dekning uten tillegg i pris)
• LOfavør Fritidshusforsikring
– (topp dekning uten tillegg i pris)
• LOfavør Hunde- og katteforsikring
• LOfavør Motorsykkelforsikring
• LOfavør Campingvognforsikring
• LOfavør Verdisakforsikring

• LOfavør Snøscooterforsikring
• LOfavør Mopedforsikring
• LOfavør Tilhengerforsikring
• LOfavør Kritisk Sykdom
• LOfavør Livsforsikring
• LOfavør Uførepensjon
• LOfavør Uførekapital

Forsikringene leveres av SpareBank 1 Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen
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Bank
For økonomisk
rådgivning,
ta kontakt med
din nærmeste
SpareBank 1
-bank.

Sparekonto

Medlemsfordeler for deg:
- Høyere rente til deg som er medlem i
et LO forbund
Renter og betingelser vil variere.
Ta derfor kontakt med din nærmeste
SpareBank 1-bank.

Forskudd på lønnsgaranti*
Dersom bedriften du jobber i går konkurs,
får du som er medlem i et LO-forbund og
har LOfavør Brukskonto (eller oppretter
dette), lån til boliglånsrente i påvente av
utbetaling fra lønnsgarantiordningen.

Konfliktlån*
Konfliktlån kan være aktuelt hvis du blir
økonomisk rammet på grunn av en
konflikt på arbeidsplassen.
For å få Konfliktlån må konflikten være lovlig.
Din fagforening kan svare for om k onflikten
er lovlig.
Medlemsfordeler for deg:
- boliglånsrente på Konfliktlån
Priseksempel Konfliktlån:
Nominell rente: 2,70 %. Effektiv rente: 5,25 %.
50 000 o/3 år totalt kr 53 903.

For å få en lønnsgaranti fra SpareBank 1 må
du først kontakte din fagforening og du må
ha et opprettet kundeforhold i din nærmeste
SpareBank 1-bank.
Fordeler for deg:
- lån som forskudd på penger fra lønns
garantifondet til boliglånsrente

* Forskudd på lønnsgaranti og Konfliktlån krever ordinær
kredittvurdering.

Forsikringen leveres av SpareBank 1
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Bankfordeler for deg som er mellom 18-34 år
Et veldig godt tilbud til deg som er i etableringsfasen.

Depositumslån UNG

Boligsparing for ungdom

Når du skal leie bolig er det vanlig at utleier
krever sikkerhet i form av et depositum som
gjerne er tre måneders husleie.
- 2 prosentpoeng lavere rente enn andre
SpareBank 1- kunder
- lån opptil 30 000 kroner
- opptil 5 års nedbetaling
- halvt etableringsgebyr

Høy rente på sparepengene.
Som medlem i et LO-forbund, får du en
rente-fordel på 0,25 prosentpoeng på toppen
av bankens allerede høye BSU-rente.

Priseksempel Depositumslån UNG:
Nominell rente: 6,75 %. Effektiv rente: 11,50 %.
30 000., o/5år totalt kr 38 919 inkl. etableringsomkostninger.

Boliglån
- 0,20 prosentpoeng i rabatt på bankens
allerede gode rente
- halvt etableringsgebyr
Priseksempel Boliglån for unge:
Nominell rente: 2,35 % - Effektiv rente: 2,43 %.
2mill., o/25 år, totalt kr 2 662 273 inkl. etableringsomkostninger.

Bankfordeler for deg som er 34+
Boliglån
Lån til bolig med gunstige rente.
Medlemsfordeler for deg:
- inntil 0,20 prosentpoeng rabatt på boliglån
- halvt etableringsgebyr
- dersom banken forlanger takst, refunderer banken
taksthonoraret når lånet utbetales
Priseksempel Boliglån 34+:
Nominell rente: 2,50 % - Effektiv rente: 2,58 %.
2mill., o/25 år, totalt kr 2 707 339 inkl. etableringsomkostninger.

Vi anbefaler deg å snakke med
en rådgiver slik at du til enhver
tid får dekket dine økonomiske
behov.
• Leie eller eie?
• Hvor mye kan jeg låne?		 		
• Sparing og pensjon		
• Hvilke forsikringer har jeg gjennom
mitt medlemskap?

Forsikringen leveres av SpareBank 1

Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen

Eiendomsmegling
Medlemsfordeler som gir deg trygghet ved salg av bolig.
- Gratis verdivurdering.*
- Er ikke boligen solgt innen 6 måneder står du fritt til å si opp avtalen.
Du betaler ikke for tiden meglerne har brukt.
- Du mottar ingen faktura før sluttoppgjør.
EiendomsMegler 1 har kontorer over hele landet. Du kan derfor føle deg trygg
på at du får en dyktig megler som kjenner området hvor du skal selge bolig.

Ring

51 91 54 00

for å komme i kontakt
med din nærmeste
EiendomsMegler 1.

* Gratis verdivurdering – (forbehold om maks kjøreavstand 25 km og 1 verdivurdering pr år.
Forbeholdene gjelder ikke om EiendomsMegler 1 får oppdraget.)

Fordelen leveres av EiendomsMegler 1
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Mer informasjon på lofavor.no eller
i LOfavør-appen
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Kredittkort
Med LOfavør MasterCard
har du ekstra trygghet ved
handel på nett og når du
er på reise.

Når er det lurt å bruke kredittkort?
Bruk kredittkort når du handler på nett så
slipper du å betale på forskudd og har ekstra
sikkerhet ved manglende levering, svindel og
konkurs.
Når du er ute og reiser er det lurt å bruke
kredittkort. Er du uheldig å blir svindlet, vil
ikke uvedkommende få tilgang til brukskontoen din. Nå slipper du også å betale for
å ta ut kontanter i minibank og over skranke
i utlandet.
Du har full oversikt over bruk, fakturaer
og saldo i Kortbanken som du finner på
www.kortbank.no.
Med LOfavør MasterCard får du
• Billettforsikring som dekker kostnader for
billetter hvis du blir forhindret fra å dra på
en konsert eller et sportsarrangement.
• Reiseforsikring som dekker egenandel på
inntil 12 000 kroner ved skade på leiebil.

• Avbestilling av reise for deg og familien hvis
du betaler minst halvparten av reisen med
kortet.
• Betalingsforsikring gratis i 3 måneder.
Betalingsforsikringen gir deg en ekstra
sikkerhet om du blir arbeidsledig, permittert
eller sykemeldt. Fra 4. måned må du betale
for forsikringen, men du kan når som helst
si den opp.
• Gebyrfritt kontant uttak i utlandet.
Priser LOfavør MasterCard
LOfavør MasterCard har ingen årspris eller
gebyr ved varekjøp og det koster ikke noe å
bruke kortet så lenge du betaler tilbake alt
innen forfall. Full oversikt over priser og vilkår
finner du på lofavor.no/kredittkort
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 19,92 %, kr 15 000 over 12 mnd,
kredittkostnad kr 1 281. Samlet kredittbeløp
kr 16 281.

H VA ER RIKTIG O G F E I L BR U K AV KR E D I TTKO R T ?
På kortvett.no får du råd for hvordan du kan bruke kredittkortet
ditt på en trygg og god måte. Våre uavhengige rådgivere kan
fortelle deg om hvordan du unngår kredittkortfellen, og svarer på
spørsmål om økonomi, sikkerhet og betalingsproblemer.

Du finner mer informasjon om LOfavør MasterCard på lofavor.no/kredittkort
Du kan også laste ned LOfavør-appen.
LOfavør MasterCard leveres av SpareBank 1 Kredittkort
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Juridisk

Advokatbistand i privatlivet. Nesten alle av oss kommer i situasjoner
hvor vi må, eller burde hatt juridisk hjelp i løpet av livet.
Gjelder for deg som har reservert deg mot LOfavør Advokatforsikring.

Advokatbistand
LOfavør har valgt Advokatfirmaet Legalis som samarbeidspartner innen privatsaker.
Det er fordi Legalis tilbyr spisskompetanse til riktige priser. Ta kontakt på telefon
eller e-post hvis du sitter med et spørsmål. Det koster deg ingenting, men kan spare
deg mye.
Rettshjelpsdekning
Din LOfavør innboforsikring inneholder
rettshjelpsforsikring, som dekker kostnad
til advokat i mange saker. Du kan få mer
informasjon hos Legalis, som også hjelper
deg med søknad uten at dette koster noe.
Fordelen leveres av Advokatfirmaet Legalis AS
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Fordeler for deg:
- gratis innledende bistand på telefon
- sterkt redusert pris på all juridisk bistand
- gratis søknad om rettshjelp hvis aktuelt
- kontrakter og testament på internett
Mer informasjon på lofavor.no
eller i LOfavør-appen

Helse
Å forhandle frem avtaler som sikrer liv og helse er et viktig
satsningsområde for oss.

Tannhelseforsikring
Tannhelseforsikring
dekker plutselige og
uforutsette behandlingsbehov som måtte oppstå.
For eksempel ordinære
fyllinger, skifte av fyllinger,
trekking av tenner, rotfylling,
innsetting av broer, kroner
eller implantater.
Forsikringen kan kjøpes av
alle mellom 18 og 69 år.
Forsikringen er gyldig frem
til utløpet av forsikringsåret
eller når forsikringstakeren
fyller 70 år, men 72 år når
man er yrkesaktiv.

SØLV – medlemspris
kr 60 per måned.

Gull – medlemspris

Platina – medlemspris
kr 168 per måned.

Egnet for aldersgruppen
18 –30 år. I denne aldersgruppen er det erfaringsmessig ikke behov for større
inngrep.

Hovedsakelig tilpasset aldersgruppen 30-50 år.

Tilpasset aldersgruppen
+ 50 år og for de som ønsker
litt ekstra sikkerhet.

• Dekker behandlinger opp
til kr 10 000 per år
• Egenandel kr 500 per
skadetilfelle

kr 130 per måned.

• Dekker behandlinger opp
til kr 20 000 per år
• Utbetaler et engangsbeløp på kr 15 000 ved
diagnostisert kreft i munnhulen (primær munnkreft)
• Egenandel kr 500 per
skadetilfelle

• Dekker behandlinger opp
til kr 40 000 per år
• Utbetaler et engangsbeløp på kr 30 000 ved
diagnostisert kreft i munnhulen (primær munnkreft)
• Egenandel kr 500 per
skadetilfelle

Fordelen leveres av Norsk Tannhelseforsikring
Mer informasjon på lofavor.no/Helse eller i LOfavør-appen
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Ferie/opplevelser

Ferien er noe vi alle gleder oss til. Den planlegges ofte i god
tid og det er mye som skal på plass.
Velger du å bruke fordelen du har på reise kan du være sikker
på at det er en seriøs leverandør som står bak.

22

Reiser
Ving er Norges største reisearrangør, og uansett om du planlegger en storbyhelg, en tur
til eksotiske reisemål, en klassisk charterferie, en cruiseferie, en treningsreise eller en
tur til varmere strøk med en restplass – så har Ving det du leter etter. Når du bestiller
reisen din med Ving kan du også være helt trygg på at de er der for deg hvis noe skulle
skje underveis.

Dine fordeler:
- Du får alltid kr 500 i rabatt*
Du får kr 500 i rabatt per bestilling på alle
pakkereiser* i tillegg til eksisterende rabatter.
* Rabatten gjelder alle pakkereiser med fly og hotell
		 (unntatt fotballreiser og uspesifiserte reiser).

		
Fordelen leveres av Ving

- Du kan alltid ombestemme deg**
Du kan endre charterreisen din én gang
uten ekstra kostnad etter bestilling.
(Reisen kan imidlertid ikke endres til et
rabattert alternativ.)
** Viktig! Fordelene gjelder nye bestillinger, og for å få
		 rabatten må reisen bestilles via lofavor.no (ikke direkte
		 på ving.no). Evt. kan du ringe 416 06 600.
		 Vilkår og mer informasjon finner du på ving.no/lofavor.

Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen

Opplevelser
Opplevelser i form av billetter til kultur- og sportsarrangementer, inngang til
opplevelsessteder og lignende, er tilbud vi arbeider med for å utvikle som nye fordeler.

Følg med på lofavor.no ferie/opplevelser eller i LOfavør-appen
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Hurtigruten
Med Hurtigruten kan du oppleve et bredt
spekter av aktiviteter og opplevelser
knyttet til norsk natur, kultur og historie,
både om bord på skipene og på land.
Dine medlemsfordeler:
- 10 % rabatt for deg og din familie på
dagens pris på Hurtigrutens reiser over
23 timer langs norskekysten.
- 5 % rabatt for familien på Hurtigrutens
Explorerreiser.
- dersom det er mer enn 60 dager til avreise
har du 20 dager på deg til å bekrefte
bestillingen. NB: Gjelder på reiser langs
Norskekysten.
Rabattene kan ikke kombineres med andre
tilbud og gjelder ikke flyturer, utflukter,
hotell-overnattinger, transport mm.

Du kan ringe Hurtigruten på telefon:
+47 71 49 38 09 så hjelper de deg med
å sette opp reisen som passer for deg.
Du kan også sende en mail til:
lofavor@hurtigruten.com

Leiebil
Hertz er representert i over 150 land på
samtlige kontinenter med over 11 000
lokasjoner. Målet er å være det bilutleiefirmaet som er raskest, enklest og som
gir mest merverdi til kundene.

Du er
garantert
rabatten
når du bestiller
via LOfavør

Medlemsfordeler for deg:
- minimum 10 % rabatt på leier over hele
verden
- kampanjer på opptil 33 % rabatt over hele
verden
- gratis medlemskap i service- og fordelsprogrammet Hertz Gold Plus Rewards
Husk at du må oppgi avtalenummer
CDP 858691 hvis du bestiller direkte fra
Hertz.
Nå har du som studentmedlem enda
bedre fordeler hos Hertz
- Opptil 20 % rabatt i Norge og Europa
- Gratis Ung Sjåfør Gebyr (YDF) i Norge
Husk at du må oppgi avtalenummer
CDP 828276 hvis du bestiller direkte fra
Hertz og student ID må vises i utleieskranken.
24

Fordelen leveres av Hertz
Mer informasjon på lofavor.no
eller i LOfavør-appen

Hotell
Scandic Hotels
Scandic er den største hotellkjeden i
Norden med et nettverk av omtrent
280 hoteller i 6 land.
Scandic er ledende på universell utforming
og har en ansatt som jobber 100% med
universell utforming. Scabdic har også
svanemerkede hoteller i Norden.
Dine fordeler:
Som medlem får du NOK150 kr i rabatt på
gjeldende publisert Flex pris på alle norske
hoteller.
I øvrige land (Sverige, Danmark, Finland,
Tyskland og Polen) får du 10% rabatt av
publisert Flex pris.
Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet og når det
er tilgjengelig på lofavør.no.
Tilbudet gjelder pr rom alle ukedager,* på alle
romkategorier inklusiv frokost.**
* Gjelder ikke i Kristiansand i Juli.
** Frokost kommer i tillegg i Tyskland og Polen.

Nordic Choice Hotels
er et av Nordens største hotellkonsern
med 187 hoteller på over 100 destinasjoner.
Selskapet markedsfører kjedene Comfort,
Quality og Clarion samt 17 frittstående hotell.
Alle hoteller er miljøsertifisert etter ISO 14001.
Nordic Choice Hotels tilbyr unike priser på
overnatting til deg.
Dine fordeler:
- du får 20 % rabatt på alle Nordic Choice
hoteller i Norge
- du får 10 % rabatt på alle Nordic Choice
hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum
- du får som studentmedlem, ekstra gunstige
priser på alle Comfort Hotels i Norden og
Baltikum – kr 599 per natt per rom for
2 personer
Som student-lærlingmedlem i et LO-forbund
får du nå rabatt på Comfort Hotels i Norden
og Litauen.
Dine fordeler
- kr 599.- per natt per rom for 2 personer
- medlemsfordelen gjelder alle dager
For å få fordelen må du vise gyldig medlemskort og studentbevis ved ankomst.
Er du lærling, ta med, eller ta bilde av lærlingkontrakt sammen med ditt medlemsbevis
ved innsjekk.

Bestill gjennom lofavor.no eller via LOfavør-appen
for å være sikker på at du får riktig pris.

Mer informasjon på lofavor.no
eller i LOfavør-appen
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Energi

Det er ikke alltid like enkelt å finne ut av strømpriser og
vurdere hvilken strømleverandør du skal velge.
Derfor har vi gjort jobben for deg, slik at du kan føle deg trygg
på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og
at det er en seriøs leverandør som står bak.

Strøm
LOfavør har gjort det enkelt for deg å benytte din medlemsfordel på strøm. Vi har fremforhandlet gode betingelser hos Fjordkraft, slik at du kan få en strømavtale vi går god for.
Dine fordeler:
- LOfavør Topp3: Garantert strømpris blant de tre billigste over ett år
- LOfavør Innkjøpspris: Strøm til innkjøpspris (spotpris)
Begge strømavtalene leveres med 4 måneders gratis Trippelgaranti (strømforsikring).
Deretter koster den kr 1,50 dagen.
Fordelen leveres av Fjordkraft
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Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen

LOfavør-apper

Sjekk hva du har
Nå har medlemskortet og fordelene dine
kommet til mobilen. Sjekk hva du har
når som helst, og hvor som helst.
Med vår mobilapp får du:
n digitalt medlemskortet
n oversikt over alle medlemsfordelene dine,
både de som er inkludert i medlemskapet
og de du ikke har prøvd enda
n informasjon om aktuelle saker og nyheter
n Reisebevis og veihjelpsbevis
n personlig melding når vi har noe viktig
å fortelle deg

Husk hva du har
Husk Hva Du Har er et verktøy for å lagre
bilder av tingene dine, så du lettere kan
huske hva du har hvis uhellet er ute.
Da har du god dokumentasjon på
eiendelene dine ved skadeoppgjør.
Bilder og informasjon lagres på et sikkert
område hvor kun du har tilgang.
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Medlemstelefon 416 06 600
Når du ringer LOfavør Medlemstelefon 416 06 600, får du disse
valgene opplest. Her taster du ut i fra hvilke fordeler du ønsker
å bestille eller trenger mer informasjon om.

1

Forsikring og
forsikringsspørsmål
1 Melde innboskade
2 Melde andre skader
3 Informasjon om eller kjøp
av forsikring

2

Bank og MasterCard
1 LOfavør MasterCard
2 Bankfordeler gjennom
SpareBank 1

4

Juridisk
1 Advokatbistand gjennom Legalis
2 Advokatforsikring gjennom Help

5

Andre fordeler
1 Reiser gjennom Ving
2 Scandic Hotels
3 Nordic Choice Hotels
4 Leiebil gjennom Hertz
5 Strøm fra Fjordkraft

3

Medlemsservice
1 Fordelsprogram LOfavør
2 Handel og Kontor
3 Fagforbundet
4 Fellesforbundet
5 Andre LO forbund

LOfavør - som driftes av LOfavør AS, er kun f ormidler av de varer og tjenester som tilbys.
Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås direkte mellom deg og den enkelte leverandør. LOfavør AS er
ikke ansvarlig for de varer og t jenester som tilbys, herunder informasjon fra leverandører. Ved eventuell
reklamasjon, skal den enkelte leverandør k ontaktes direkte. L
 Ofavør AS tar videre forbehold om eventuelle
skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av når denne
folderen ble trykket.
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