Fordeler for deg som er medlem i
EL og IT Forbundet

2021

EL og IT …

er et fagforbund for ansatte innen IKT-, energi- og el-installasjon i Norge. Vi har rundt 40 000 medlemmer.
Vår fremste oppgave er å jobbe for at du har gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Det gjør vi blant
annet gjennom å opprette tariffavtaler, som gir rettigheter utover lovens minstekrav. I tillegg gir vi
juridisk bistand, og annen profesjonell bistand, i spørsmål knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Vi kan derfor si at våre viktigste medlemsfordeler er tariffavtalene og den innsatsen våre tillitsvalgte
legger ned i sitt verv. Norge har ett av verdens beste arbeidsliv, og det har ikke kommet av seg selv.
Én av de viktigste grunnene, er at mange velger å være med i en fagforening. Det er tyngden til
medlemmene som gjør at vi kan forhandle fram rettigheter og fordeler. Derfor er ditt medlemskap
viktig!

Mange fordeler gjennom LOfavør
I kraft av over 960 000 medlemmer i LO, har LOfavør forhandlet fram gode og trygge avtaler for deg.
Det gjelder alt fra banktjenester, ferier, kulturopplevelser til forsikringer.
Som medlem i EL og IT Forbundet er du også omfattet av kollektive forsikringer (unntatt ved elevmedlemskap). Andre fordeler kan du bestille ved behov.
Medlemskapet byr med andre ord på mange fordeler. Dette heftet gir deg en oversikt over hva
LOfavørs fordelsprogram består i.

Medlemskortet – fysisk og digitalt
Medlemskortet til LOfavør 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.

Jan Olav Andersen
Forbundsleder i EL og IT Forbundet
Januar 2021
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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?
Ved å logge deg inn på lofavor.no på MinSide
eller i LOfavør-appen, får du rask oversikt over
hvilke forsikringer du har. Både de du har via
forbundet og hvilke du har tegnet selv.
Vær oppmerksom at du kan ha reservert deg
mot noen av forsikringene. Som lærling-, elev-

eller studentmedlem, er det egne betingelser
for hvilke forsikringer du har i ditt medlemskap.
Du kan også kontakte EL og IT Forbundet.
I tillegg kan du ha forsikringer gjennom din lokale
forening eller klubb. Sjekk med dem om hvilke
forsikringer du har.

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 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring via Medlemstelefonen
416 06 600 eller gå inn på lofavor.no.
Skade kan også meldes på servicenummer 915 02 300 eller direkte fra LOfavør-appen.
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LOfavør Innboforsikring
Du har Norges beste i nnboforsikring 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
- medlemmer som har jobb på båt, om bord i fly
og på oljerigger, får utvidet dekningen på løsøre
(vilkåret punkt 4-10), til å gjelde i hele verden.
Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller
ute på riggen
- låst sykkel utenfor forsikringsstedet opptil
40 000 kroner
- tyveri av løsøre fra låst bil
- matvarer i fryseboks

-

flytteforsikring
rettshjelp
ansvarsforsikring
mobil og nettbrett kun 1 000 i egenandel
ved de to første skadene

Fra 1.januar 2021 er egenandelen på
forsikringen kun kr 2 000
Hvis flere i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du står registrert som studentlærlingmedlem 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 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
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LOfavør Grunnforsikring
Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall.
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 50 677

Forsikringssummer for utvalgte aldre.
Gjelder fra 01.01.2021.
Alder

Medlem

Ektefelle/
samboer

t.o.m. 50

87 032

87 032

54

68 180

68 180

58

50 016

50 016

62

31 854

31 854

66

13 693

13 693

70

8 301

8 301

75 og
eldre

6 881

6 881

Forsikringen leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
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Barns død

50 677
per barn
under
21 år uavh.
av medl.
alder.

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 EL og IT forbundet 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 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
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LOfavør Reiseforsikring
Vær
oppmerksom
på at du kan ha
reservert deg
mot denne
forsikringen.

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring! Som medlem av EL og IT forbundet har
du reiseforsikring i medlemskapet med en av Norges beste dekninger til en svært god pris.
Avbestillingsforsikring er inkludert,og det er ikke noe krav til overnatting eller flyreise.
Med denne er du og familien din forsikret på alle typer reiser året rundt.
Husk at reiseforsikringen gjelder fra du går hjemmefra.
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 og uventet
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 er kjent før avreise
Med LOfavør Reiseforsikring får du hjelp hele
døgnet i hele verden.

SOS: Vår døgnåpne alarmsentral om du trenger helsehjelp, +47 22 96 50 45.
Vi vet hvilke behandlingssteder som anbefales der du er.
Er det andre ting vi kan hjelpe deg med, ringer du 915 02 300 / fra utlandet +47 915 02 300.

Forsikringen leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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EL og IT Forbundets uføre- og
ektefelleforsikring
Dette er en uføreforsikring for deg som medlem og en d
 ødsrisikoforsikring
for din ektefelle/samboer/registrerte partner. Forsikringen gjelder fram til
du som medlem fyller 67 år.
Uføreforsikring
Forsikringen gir deg rett til utbetaling ved varig
arbeidsuførhet. Hele forsikringssummen blir
utbetalt når du har vært minst 50 % varig ufør
i minimum to år fra første sykemeldingsdag.

Vær
oppmerksom
på at du kan ha
reservert deg
mot denne
forsikringen.

Dødsrisikoforsikring for uføre medlemmer
Du som allerede er ufør har en forsikring som
utbetales ved død. Forsikringssummen er den
samme som for uføreforsikringen. Dette gjelder
også for deg som får utbetalt erstatning for
uførhet

Forskuttering
Utbetalingen starter allerede fra 13. sykemeldingsmåned dersom man er minst 50 %
arbeidsufør. Det betyr at forskudd utbetales
fra det tidspunktet du går over fra sykepenger
til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Månedlig
forskuttering utbetales tidligst måneden etter
det tidspunkt selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling
er oppfylt.

Ektefelleforsikring
Forsikringen utbetales hvis din ektefelle/
samboer/registrerte partner dør som følge av
sykdom eller ulykke. Forsikringssummen er 5 G.
Etter at du som medlem fyller 51 år reduseres
forsikringssummen med 0,25 G per år. Etter at
du som medlem har fylt 60 år er forsikringssummen 2,5 G.

Tabellen viser hvilke forsikringssummer som gjelder for 2021:
Medlem
Arbeidsfør

Arbeidsufør

Ektefelle/
samboer

Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikring

Utbet. pr. mnd.
etter 12 mnd.

t.o.m. 50

kr 557 431

kr 5 574

kr

0

kr 557 431

kr 506 755

51

kr 527 025

kr 5 270

kr

0

kr 527 025

kr 481 417

52

kr 496 620

kr 4 966

kr

0

kr 496 620

kr 456 080

53

kr 466 215

kr 4 662

kr

0

kr 466 215

kr 430 742

54

kr 435 809

kr 4 358

kr

0

kr 435 809

kr 405 404

55

kr 405 404

kr 4 054

kr

0

kr 405 404

kr 380 066

56

kr 374 999

kr 3 750

kr

0

kr 374 999

kr 354 729

57

kr 344 593

kr 3 446

kr

0

kr 344 593

kr 329 391

58

kr 314 188

kr 3 142

kr

0

kr 314 188

kr 304 053

59

kr 283 783

kr 2 838

kr

0

kr 283 783

kr 278 715

60-67 år

kr 253 378*

kr 2 534*

kr 253 378

kr 253 378*

kr 253 378

Alder

Dødsfallsforsikring

* Uføreforsikringen opphører senest per den dag medlemmet fyller 60 år, likevel slik at sykdom eller ulykke som inntreffer før fylte 60 år
kan gi rett til erstatning. Forsikringssummen gjelder utbetalinger etter at medlemmet har fylt 60 år.
Medlemmer som har fylt 60 år har dødsfallsforsikring.

Forsikringen leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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Frivillig gruppelivsforsikring

Vær
oppmerksom
på at du kan ha
reservert deg
mot denne
forsikringen.

Dødsrisikoforsikring for deg som medlem.
Ved å bli med på denne frivillige g
 ruppeforsikringen sikrer du også
etterlatte ved eget dødsfall. Forsikringen utbetales hvis du dør som
følge av sykdom eller ulykke.
Forsikringssummen er 5 G. Etter du fyller 51 år
reduseres forsikringssummen med 0,25 G per år.
Etter du fyller 60 år er du forsikret for 2,5 G ved
død på Uføre- og ektefelleforsikringen.
Forsikringen opphører når medlemmet fyller 60 år.

Tabellen viser hvilke forsikringssummer som
gjelder for 2021:
Alder

Medlem
Dødsfallsforsikring

t.o.m. 50

kr 506 755

51

kr 481 417

52

kr 456 080

53

kr 430 742

54

kr 405 404

55

kr 380 066

56

kr 354 729

57

kr 329 391

58

kr 304 053

59

kr 278 715

60-67 år

kr

Forsikringen leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
Mer informasjon 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 960 000 medlemmer i ryggen, har LOfavør fremforhandlet
ett komplett forsikringstilbud som gir deg mange fordeler.
SpareBank 1 er vår samarbeidspartner for både bank- og forsikringsprodukter, og LOfavør forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt
forsikringsselskap Fremtind Forsikring. 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 SpareBank 1 om dine
forsikringsbehov, slik at du kan føle deg trygg på at du har de forsikringene
du trenger.

Det er
enkelt å bytte
forsikringsselskap!
Få hjelp ved å ringe LOfavør
Medlemstelefon 416 06 600
på lofavor.no eller ta
kontakt via LOfavørappen.

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 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring via
Medlemstelefonen 416 06 600 eller gå inn på lofavor.no.
Skade kan også meldes på servicenummer 915 02 300 eller direkte fra 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.
Dette får du uten tillegg i pris:
- skader som følge av utett yttertak på tak yngre
enn 40 år
- skader som følge av håndverkerfeil
- skader på våtrom yngre enn 10 år
- skadedyr
- utvendig vannbasseng inntil kr 500 000
- kunstnerisk utsmykning
Hvis huset ditt blir totalskadet, bygger vi nytt
uten å trekke fra for elde og slitasje.

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.
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.

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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LOfavør Bilforsikring

Vi ønsker at du alltid skal være trygg på at du er godt dekket – 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 eller
kjørt 100 000 km)
- du får høyere utbetalinger på løsøre og tilleggsutstyr
- du får dekket skader på glasstak

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.

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.

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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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 Barneforsikringen har 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

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
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 bank, forsikring og pensjon 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 Verdisakforsikring
• LOfavør Hunde- og katteforsikring
• LOfavør Mopedforsikring
• LOfavør Tilhengerforsikring
• LOfavør Motorsykkelforsikring

• LOfavør Campingvognforsikring
• LOfavør Snøscooterforsikring
• LOfavør Kritisk Sykdom
• LOfavør Livsforsikring
• LOfavør Uførepensjon
• LOfavør Uførekapital
• LOfavør Ulykkesforsikring

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring.
Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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Bank
SpareBank 1 bankene jobber hardt hver
eneste dag for å hjelpe deg som medlem
med din privatøkonomi.

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?

I tillegg til flinke og lokale rådgivere, finner du
også de beste digitale løsningene som sørger for en trygg og enkel
hverdagsøkonomi. SpareBank 1 har også Norges beste mobilbank,*
der du blant annet kan betale regninger med kameraet, få oversikt
over studielånet ditt og få full oversikt over hva du bruker pengene
på med «Min økonomi»
*Høyst rangering i app-store

Bolig er ofte den største utgiftsposten du har, og vi har derfor fremforhandlet en av Norges
beste renter på boliglån for deg som medlem.
Med boliglån fra SpareBank 1 skal du som medlem være trygg på å få en av markedets beste
betingelser – også over tid.
Vi har inngått en egen avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN, som tilbyr sine beste
boliglånsrenter til deg som er medlem.
Du kan også benytte deg av andre SpareBank 1-banker som tilbyr gode fordeler på boliglån til deg
som er medlem.
Fordelene leveres av SpareBank 1. Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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LOfavør Førstehjemslån

Boligsparing for unge (BSU)

Å komme inn på boligmarkedet er krevende
for mange, og vi er derfor stolte av å tilby en av
Norges beste renter på vårt førstehjemslån. .

Høy rente på sparepengene.

Priseksempel Førstehjemslån:
Nominell rente 1,25 %. Effektiv rente 1,32 %. 2 mill. o/25
år. Kostnad kr 344 722. Totalt kr 2 344 722.*
*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og
depotgebyr.

LOfavør Boliglån Ung
Boligmarkedet kan være utfordrende for unge og
spørsmålene er mange:
Hvor mye får jeg låne? Hva har jeg råd til? Er du
under 34 år får du lavere rente på boliglånet ditt.
Priseksempel Boliglån Ung:
Nominell rente 1,39 %. Effektiv rente 1,46 %.
2 mill. o/25 år. Kostnad kr 383 687. Totalt kr 2 383 687*
*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og
depotgebyr.

LOfavør Boliglån
Har du eid bolig en stund, kan det hende du
kan spare en del på lånekostnadene dine.
Boligen har kanskje steget i verdi og du har
antageligvis betalt ned på lånet siden du inngikk
låneavtalen din.
Med et boliglån gjennom oss, får du en gunstige
rente og gode råd tilpasset din økonomi.
Priseksempel Boliglån:
Nominell rente 1,49 %. Effektiv rente 1,57 %.
2 mill. o/25 år. Kostnad kr 411 723. Totalt kr 2 411 723*
*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og
depotgebyr.

Depositumslån
Når du skal leie bolig, er det vanlig at utleier
krever sikkerhet i form av et depositum, som
gjerne er tre måneders husleie.
- lån opptil 40 000 kroner
- opptil 5 års nedbetaling
- 500 kroner i etableringsgebyr
Priseksempel Depositumslån:
Nominell rente: 10,9 %. Effektiv rente: 12,06 %.
40 000 o/5år. Kostnad kr 12 713. Yotalt kr 52 713.

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

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 allerede er medlem i et LO-forbund og
har LOfavør Brukskonto (eller oppretter dette),
lån til boliglånsrente i påvente av utbetaling fra
lønnsgarantiordningen.
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. Det er en forutsetning om
medlemskap i et LO-forbund før konkursåpning/
konflikt.
Fordeler for deg:
- lån som forskudd på penger fra lønnsgarantifondet til boliglånsrente

Konfliktlån*
Konfliktlån kan være aktuelt hvis du blir
økonomisk r ammet på grunn av en k onflikt på
arbeidsplassen.
For å få Konfliktlån må konflikten være lovlig.
Din fagforening kan svare for om k onflikten er
lovlig. Du må være medlem i et LO- forbund når
konflikten oppstår.
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.

* Forskudd på lønnsgaranti og Konfliktlån krever ordinær kreditt
vurdering.

Fordelene leveres av SpareBank 1. Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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LOfavør Egen pensjonskonto

Nå får du mulighet til å samle innskuddspensjon fra tidligere, nåværende og fremtidige
jobber på samme konto med LOfavør Egen pensjonskonto. Det vil være store gevinster ved
å samle pensjonssparingen fordi store kollektive avtaler gir langt bedre betingelser.
Pensjonssparingen plasseres i svanemerkede
fond som fokuserer på samfunnsansvar,
anstendige arbeidsforhold og bærekraft.
SpareBank 1 tilbyr personlig rådgivning og har
gode digitale løsninger, noe som gjør det trygt og
enkelt for deg å spare til pensjon og gir deg god
oversikt.

Som medlem får du:
– mer pensjon for pengene
– bærekraftig forvaltning i svanemerkede fond
– en enkel oversikt over din pensjon

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 får enklere oversikt og bedre kontroll over
din fremtidige pensjon.

Beviset blir opprettet hver gang du slutter i en
bedrift som har innskuddsbasert tjenestepensjon.

Et pensjonskapitalbevis er et bevis på pensjonspenger du har opparbeidet deg i tidligere jobber.

Som medlem får du:
- lavere forvaltningskostnader og nedtrapping
av aksjeandel i forhold til din alder.

Fordelene leveres av SpareBank 1 Forsikring.
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.
LOfavør Mastercard belønner ikke
forbruk i form av bonuspoeng og
lignende. I stedet hjelper vi deg
dersom du ikke kan reise, eller blir
forhindret fra å bruke konsertbillettene
du hadde gledet deg til.

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:
• Billettforsikringen som dekker kostnader for
billetter hvis du blir forhindret å delta på en
konsert eller et sportsarrangement, så lenge
du bestiller billetter med LOfavør Mastercard.
• 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 kostnaden med
kortet.
• Betalingsforsikring er en valgfri fordel som
gir deg ekstra sikkerhet hvis du mister jobben,
permitteres, blir syk eller opplever en ulykke.

Forsikringen koster 0,6 % av utestående gjeld
hver måned og kan aktiveres i Kortbanken eller
i SpareBank 1 nett- og mobilbank.
• Gebyrfritt kontantuttak 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.
LOfavør Mastercard Ung
Dette er kredittkortet for deg mellom 18 – 34 år
som søker et godt og ansvarlig kort som gir deg
trygghet på reise og sikker netthandel. I tillegg til
en rekke gode forsikringer, er det penger å spare
ved lønnsom bruk. Du får 20 % rabatt på dine
strømmetjenester, og tilbud på konserter
og kulturarrangementeter.

Hva er riktig og feil bruk av kredittkort?

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 Kreditt.
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Eiendomsmegling

Ring

51 91 54 00

Medlemsfordeler som gir deg trygghet ved salg av bolig.

for å komme i kontakt
med din nærmeste
EiendomsMegler 1.

- 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.
- E-takst er inkludert ved salg av bolig og fritidseiendom.
- Ved boliglån/refinansiering tilbyr vi e-takst fratrukket
en rabatt på kr 1000.
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.
* Gratis verdivurdering – (forbehold om maks kjøreavstand 25 km og 1 verdivurdering pr år.
Forbeholdene gjelder ikke om EiendomsMegler 1 får oppdraget.)

Fordelene leveres av EiendomsMegler 1. Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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Juridisk
Advokatbistand i privatlivet. Altfor mange av oss kommer i situasjoner

hvor vi må ha, eller burde hatt juridisk hjelp. Ofte er det lommeboka som
bestemmer om du kan søke hjelp eller ikke.
Vi mener advokattjenester bør være tilgjengelig for alle. Derfor tilbyr vi to gunstige
måter du kan sikre deg god juridisk hjelp på.
Gjelder det arbeidskonflikt må du kontakte forbundet ditt. Du kan lese mer om
de to ulike tjenestene, nedenfor og på neste side.

Advokatbistand
Har du tenkt på testament og fremtidsfullmakt? Ble bilkjøpet katta i sekken? Det nye badet
må rives opp etter boligkjøpet? Eller kanskje det er arveoppgjør som må ordnes eller
samboeravtale bør skrives?
Du tar det en annen gang? Vær heller i forkant. Løs problemene før det blir problemer, og få
hjelp i tvister før det har gått for langt.
Gjennom LOfavør har du gratis samtale med
advokat uansett hva det gjelder, og svært gunstig
pris ved behov for videre bistand.
LOfavør har valgt Advokatfirmaet Legalis som
samarbeidspartner innen privatsaker. Legalis
har 8 fagavdelinger med spesialister innen alle
områder. Du kan nå kontakte advokat via Chat,
på telefon eller e-post hvis du sitter med et
spørsmål. Det koster deg ingenting, men kan
spare deg mye.

Fordeler for deg:
- gratis innledende bistand på telefon eller chat
- sterkt redusert pris på all juridisk bistand
- gratis søknad om rettshjelp hvis aktuelt
- kontrakter og testament på internett
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. Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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LOfavør Advokatforsikring
Din egen advokat gir deg trygghet i privatlivet og er den gunstigste måten du
kan få advokathjelp på. Du betaler aldri timepris for advokathjelp fra HELP,
kun forsikringspremien
HELPs advokater
- svarer på spørsmål
- hjelper deg med juridiske brev og avtaler
- forebygger og løser konflikter i og utenfor
rettssalen
- håndterer saken din til den er løst
Hva kan jeg bruke advokatforsikringen til?
• Skilsmisse/samlivsbrudd
• Barnesaker
• Arv
• Kjøpssaker
• Fast eiendom (ikke kjøp/salg av bolig)
• Netthets
• Forsikringsoppgjør

Ingen timepris.
Egenandel på kr 3 000 for domstolsbehandling i tvistesaker.

Pris:

167,-

kr
per mnd

fra 1.1.2021*

* Karantene på 6 mnd (fra nytegning) i alle saker.

Forsikringen dekker:
- ubegrenset generell juridisk rådgivning
- advokatbistand for inntil 3 millioner kroner per
sak ved tvist
- også motpartens sakskostnader ved tap i retten
- tilgang til gode juridiske avtaler du selv kan
skrive på help.no/minside

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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Ferie og fritid
Ferie og fritid var noe av det første som ble tilgjengelig av fordeler
i privatlivet for LO-medlemmer.
LO skjønte tidlig at det var viktig med ferie- og fritidstilbud som ga
alle arbeidstakere mulighet til rekreasjon, og pleie av familielivet.
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Gjennom LOfavør får du billetter til kultur- opplevelse og sportsarrangementer.
Rabatt på billettene hos blant annet:

• Det Norske teatret
• Riksteatret
• Tusenfryd
• Bø Sommarland
• Notodden Bluesfestival

Aktiviteter sammen med frivillige organisasjoner:

• Den Norske turistforening
• Norsk Folkehjelp

Følg med på lofavor.no ferie/fritid
eller i LOfavør-appen.

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 langs norskekysten.

Du kan ringe Hurtigruten på telefon:
+47 71 49 38 09 så hjelper de deg med å sette
opp reisen som passer for deg.

Rabattene kan ikke kombineres med andre
tilbud og gjelder ikke flyturer, utflukter, hotellovernattinger, transport mm.

Du kan også sende en mail til:
lofavor@hurtigruten.com
Nå kan du også bestille via:
lofavor.no/hurtigruten
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Leiebil
Som medlem i LOfavør har du tilgang på rabatterte priser i ett av verdens største bildelingsselskaper, Hertz.
Med over 100 års erfaring er Hertz vårt valg som partner på leiebil. Du finner Hertz i over 150 land
og på over 11 000 lokasjoner. Med valget av Hertz som vår partner på bilutleie så har vi også valgt
en partner som er tilstede nasjonalt med sitt norske hovedkontor i Oslo.
Du får:
- 10 % rabatt* på beste tilgjengelig pris over hele
verden. Prisene inkluderer fri km (unntak er
varebil, 9 og 16 seter og i enkelte land), standard
forsikring, skatter og avgifter.
- 10 % rabatt* på varebil i Norge
- Medlemskap i fordelsprogrammet Hertz Gold
Plus Rewards, dette gir deg ytterligere fordeler
slik som gratis tilleggssjåfør, «fast track» på
mange av verdens største flyplasser og mye mer.
- Tilgang på kampanjer med ekstra rabatter
Bestiller du direkte via LOfavør vil avtalekoden
allerede ligge forvalgt.
Ønsker du å snakke med Hertz booking og
kundesenter direkte husk på å oppgi avtalekode
CDP 858691.

Student
Visste du at som student har du enda bedre
fordeler med å velge Hertz.
- Opptil 20 % rabatt på leier i Norge og Europa
- Gratis ung sjåførgebyr (YDF) i Norge
Oppgi avtalekode CDP 828276 om du bestiller
direkte hos Hertz. Husk at du må fremvise gyldig
studentbevis sammen med førerkortet ditt når
du henter ut bilen.
* Rabatt gis på grunnpris, ikke obligatoriske forsikringer,
tilleggsutstyr, skatter og avgifter.

Du er
garantert
rabatten
når du bestiller
via
LOfavør.

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

Nordic Choice Hotels
er ett av Nordens største hotellkonsern med
hoteller på over 100 destinasjoner.
Selskapet markedsfører kjedene Comfort, Quality
og Clarion samt 17 frittstående hotell. Alle hoteller
er miljøsertifisert etter ISO 14001.
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
Som student/lærlingmedlem i et LO-forbund,
får du nå rabatt på Comfort Hotels i Norden og
Litauen.
Dine fordeler:
- kr 699 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.

Scandic er den største hotellkjeden i Norden
med et nettverk av omtrent 270 hoteller i
6 land.
Scandic er ledende på universell utforming og
har en ansatt som jobber 100 prosent med
universell utforming. Scandic har også svanemerkede hoteller i Norden.
Dine fordeler:
Som medlem får du kr 180 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.

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. Mer informasjon på lofavor.no eller i LOfavør-appen.
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LOfavør-apper
Nå kan du registrere deg med Bank-ID.

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
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
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

3 Medlemsservice
1
2
3
4
5

4

Fordelsprogram LOfavør
Handel og Kontor
Fagforbundet
Fellesforbundet
Andre LO forbund

Juridisk
1 Advokatbistand gjennom Legalis
2 Advokatforsikring gjennom Help

5 Andre fordeler

1 Scandic Hotels
2 Leiebil gjennom Hertz
3 Strøm fra Fjordkraft

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
tjenester som tilbys, herunder informasjon fra leverandører. Ved eventuell reklamasjon, skal den enkelte leverandør
kontaktes direkte. LOfavør 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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