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EL & IT Forbundet (EL & IT)… 
er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere 
innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen. Forbundets viktigste oppgave er 
å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, juridisk bistand og et profesjonelt 
støtteapparat gjennom et godt utbygd organisasjonsapparat i alle deler av
landet.

Som medlem i EL & IT…
har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør er
fagbevegelsens største satsing i nyere tid når det gjelder å tilby LO-forbundenes 
medlemmer, deres avdelinger og foreninger tidsriktige bank- og forsikrings-
fordeler. Alle disse fordelene er utviklet gjennom et avtalt samarbeid mellom LO,
forbundene og SpareBank 1. Dessuten omfatter LOfavør-fordelskonseptet også
en rekke andre gunstige medlemsfordeler. 

Denne brosjyren...
gir deg en oversikt over hvilke forsikringsfordeler EL og IT har knyttet til
medlemskapet. Brosjyren inneholder ikke fullstendige forsikringsvilkår. Disse 
får du ved å henvende deg til SpareBank 1, LOfavør Medlemsservice eller på 
www.lofavor.no. I denne brosjyren kan du også lese om de øvrige medlems-
fordelene. Vi kan nevne fordeler på områder som reiser, strøm, kredittkort,
telefoni, eiendomsmegling med mer.  

Medlems- og fordelskortet...
viser at du er organisert i EL og IT og hvilke forsikringer som inngår i medlem-
skapet. Kortet gir deg dessuten en anledning til aktivt å benytte alle de 
medlemsfordelene som foreligger. 

Mer informasjon om LOfavør...
får du ved å kontakte MedlemsTelefon på 815 32 600. Se også våre nettsider
www.elogit.no og www.lofavor.no

“For dere som aktivt benytter alle LOfavør-tilbudene,
er det mange tusen kroner å spare i forhold til ordinære priser”

Hans O. Felix
Forbundsleder i EL & IT
Januar 2011
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LO har forhandlet frem et stort og godt forsikringstilbud til 
 medlemmene – levert av SpareBank 1 Forsikring. Som medlem 
av et LO-forbund får du blant annet:

Norges beste innboforsikring
Lavere egenandel
Markedets beste bonussystem
Inntil 25 % samlerabatt på skadeforsikring
Solid forsikringsleverandør

LOfavør Kollektiv hjemforsikring (H) 
– Norges beste innboforsikring

Innboforsikringen gir deg lavere egenandel og har
ingen øvre forsikringssum som betyr at du slipper
å oppgi verdien på innboet på forhånd. Dette gir
deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine 
er verdt.

Lavere egenandel

Som LO-medlem betaler du 3000 kroner i egen-
andel ved skade, der andre normalt betaler
4-5 000 kroner. Ved innboskade betaler du ingen
egenandel dersom to eller flere i husstanden din
har LOfavør Kollektiv hjemforsikring.

Markedets beste bonussystem
Du oppnår toppbonus raskere, får høyere start-
bonus og flere andre bonusfordeler med bil- og
motorsykkelforsikringene.

Inntil 25 % samlerabatt
Når du samler alle skadeforsikringene dine i 
LOfavør kan du få inntil 25 prosent helkunderabatt. 
Innboforsikringen har du allerede, og du er derfor 
på god vei mot samlerabatt.

Solid forsikringsleverandør
LO har valgt SpareBank 1 Forsikring som sin 
leverandør av forsikringer. SpareBank 1
har lang erfaring som forsikringsleverandør og 
scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter 
en skade.

Bedre forsikringer for 
deg som er LO-medlem

Bank-
kunde

5 %

3 Forsikringer

10 %

4 Forsikringer

15 %

5 Forsikringer pluss eKunde

20 %

Forsikringene leveres av SpareBank 1 Forsikring.
LOfavør - som driftes av SpareBank 1 Medlemskort AS, er kun formidler av disse tjenestene.
Den enkelte avtale om kjøp/bestilling inngås direkte mellom deg og SpareBank 1 Skadeforsikring AS
og/eller SpareBank 1 Livsforsikring AS. LOfavør/SpareBank 1 Medlemskort AS er ikke ansvarlig for
tjenestene som tilbys, herunder informasjon fra forsikringsselskapene. Ved eventuell reklamasjon skal
SpareBank 1 Skadeforsikring AS og/eller SpareBank 1 Livsforsikring AS kontaktes direkte. LOfavør/
SpareBank 1 Medlemskort AS tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt 
at innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av når denne brosjyren ble trykket.
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En flerspråklig brosjyre 
med oversikt over de vanligste 

LOfavør-forsikringene kan 
du få ved å henvende 

deg til forbundet.

De neste sidene er en oversikt over de forsikringer 
som er tilknyttet ditt medlemskap i EL & IT Forbundet.

LOfavør Kollektiv hjemforsikring (Kode H på kortet)
- gjelder ikke for elevmedlemmer og ikke for medlemmer som har reservert 
 seg mot denne forsikringen

LOfavør Grunnforsikring (Kode G på kortet)
- gjelder ikke for elever og studenter

LOfavør Fritidsulykkesforsikring (Kode F på kortet)
- gjelder ikke for medlemmer over 70 år
- gjelder kun medlemmer som omfattes av Landsoverenskomsten 
 for elektrofag og Heisoverenskomsten
- gjelder ikke for elev- og studentmedlemmer

LOfavør Reiseforsikring (Kode R på kortet)
- gjelder ikke for elevmedlemmer og ikke for medlemmer som har 
 reservert seg mot denne forsikringen

EL & IT Forbundets uføre- og ektefelleforsikring (Kode O på kortet)
- er ikke en LOfavør-forsikring, men en medlemsforsikring som er et resultat av spesielle 
 forhandlinger mellom forbundet vårt og SpareBank 1
- gjelder for medlemmer som er yngre enn 67 år og som ikke har reservert seg
- gjelder ikke for lærlinger og elev-/studentmedlemmer

Skade 
kan meldes på
servicenummer 

02300

Obligatoriske 
forsikringer

I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser. 
Fullstendige vilkår får du ved å kontakte din nærmeste SpareBank 1 via 
MedlemsTelefonen 815 32 600, kontakte dem direkte eller gå inn på 
www.lofavør.no
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Forsikringen dekker blant annet...

- Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse
med brann, eksplosjon og vannledningsskade.

- Tyveri i forbindelse med innbrudd.
- Typiske uhell, som skade på gjenstander som 

blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig
skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc.

- Låst sykkel utenfor forsikringsstedet
(inntil kr 20 000,-).

- Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær,
bag eller fotoapparat (inntil kr 25 000,-).

- Matvarer i fryseboks.
- Flytteforsikring.
- Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse. 
- Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av

privatperson.
- Ansvar som privatperson.

For yrkesaktive medlemmer med fast bosteds-
adresse utenfor Norden, gjelder forsikringen
når disse midlertidig oppholder seg i Norden.
Forsikringssummen er begrenset til kr 300 000,-.

Egenandel 
Egenandelen er kr 3 000,-.

Er det to eller flere personer i husstanden som
har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, bortfaller 
egenandelen. Ved typiske uhell dekkes kun
skader over kr 1 000,-.

For sykler registrert i Falck sykkelregister 
er egenandelen kr 1 000,-. Registrerings-
skjema til Falck sykkelregister finner du på 
www.falcknorge.no

Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. 
Innboforsikringen dekker også typiske uhell.

LOfavør Kollektiv hjemforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eien-
deler som møbler, klær, sportsutstyr m.m i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader.
I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. 

LOfavør Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre forsikringssum, og gir deg derfor full trygghet for at du
får tilbake det tingene dine er verdt. På forhånd trenger du ikke å opplyse hva du eier, men ta vare på
kvitteringer og/eller takstpapirer. Merk at enkeltgjenstander/samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-.

KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING

Kode H 
på kortet
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64 954,-

61 052,-

57 662,-

54 273,-

50 885,-

47 496,-

44 107,-

40 719,-

37 329,-

33 940,-

30 552,-

27 164,-

23 773,-

20 385,-

16 997,-

13 609,-

10 219,-

6 830,-

64 954,-

61 052,-

57 662,-

54 273,-

50 885,-

47 496,-

44 107,-

40 719,-

37 329,-

33 940,-

30 552,-

27 164,-

23 773,-

20 385,-

16 997,-

13 609,-

10 219,-

6 830,-

27 063,-

25 864,-

24 662,-

23 459,-

22 257,-

21 057,-

19 854,-

18 653,-

17 453,-

16 250,-

15 048,-

13 847,-

12 678,-

11 508,-

10 339,-

9 169,-

8 000,-

6 830,-

t.o.m 50 år

51 år

52 år

53 år

54 år

55 år

56 år

57 år

58 år

59 år

60 år

61 år

62 år

63 år

64 år

65 år

66 år

67 år og eldre

Alder Ektefelle/
samboer

Enslig medlem 
uten barn 
under 21 år

Medlem med 
ektefelle/samboer og
enslig medlem med 
barn under 21 år

Kode G 
på kortet

LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk 
førstehjelp ved dødsfall

Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst.
Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. 
LOfavør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie.

Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden gis dobbel utbetaling på denne 
forsikringen.

Forsikringen dekker...

- Både deg som medlem, din ektefelle eller
samboer og hjemmeboende, ugifte barn under
21 år. Samboer og hjemmeboende barn må
ha samme folkeregistrerte bopelsadresse som
forsikrede for å omfattes av forsikringen.

- Død uansett årsak.
- Fritid og arbeidstid – hele døgnet.
- Hele verden.
- Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter

26. svangerskapsuke med kr 16 500,-.

...men dekker ikke!

De viktigste begrensningene er:
- Samboerskap som har vart mindre enn to år,

dersom det ikke er felles barn og bolig eller
lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås.

GRUNNFORSIKRING
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1)  Samboere må ha to års botid dokumentert
fra Folkeregisteret, eller felles bopel og
felles barn.

2)  Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %,
reduseres erstatningen forholdsmessig.
Egenandel (kr 1 000,–) vil bli fratrukket ved
behandlingsutgifter.

Medlem som har
ektefelle/samboer1)

eller livsarvinger
Enslig 
medlem

100 000,-

200 000,- 2)

  10 000,-

Død

Invaliditet

Behandlingsutgifter

  10 000,-

200 000,- 2)

  10 000,-

Kode F 
på kortet

Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine
ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer
på eller i forbindelse med jobben. Den dekker ikke om noe
uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden, og
gjelder kun for medlemmet. Forsikringen dekker både ved død 
og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
Forsikringssummene ser du i tabellen nedenfor.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring
gjelder fram til du er 70 år. Når
forsikringstilfellet oppstår, vil den
lokale tillitsvalgte gi nærmere
veiledning.

FRITIDSULYKKESFORSIKRING

Forsikringen dekker ulykkesskader i fritiden – både ved død og 
ved varig medisinsk invaliditet.
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Forsikringen dekker blant annet...

- Reiser inntil 45 dager så sant reisen innebærer
minst en overnatting.

- Hele familen, deg som medlem, din ektefelle
eller samboer og barn under 20 år, uansett om
familien reiser sammen eller hver for seg.

- Tyveri av, og skade på, reisegods med inntil
25 000 (for familie).

- Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset
beløp.

- Reiseansvar med inntil 5 millioner kroner.
- Tap av verdipapirer, penger.
- Nødvendige utlegg ved forsinket bagasje m.m.
- Reiseulykke med inntil kr 100 000,- ved død eller

invaliditet før fylte 75 år (kr 200 000,- ved barns 
invaliditet).

- For reisegodsskader og behandlingsutgifter etter
ulykkesskade er egenandelen kr 1 000,-.

...men dekker ikke! 

De viktigste begrensningene er:
- Skader som er forårsaket ved å utøve risiko-

aktiviteter som f.eks fjellklatring, boksing,
deltakelse i bil- og motorbåtrace.

- Gjenstander som er mistet, gjenglemt
eller etterlatt.

- Hvis sykdom eller lidelse har vært
kjent før avreise.

Medlemsfordeler for deg

- Gjelder også egne barn som ikke bor sammen 
med medlemmet.

LOfavør Reiseforsikring - utvidelse
LOfavør Reiseforsikring kan utvides både 
med Toppdekning og med antall reisedager. 
Utvidelse til Toppdekning koster kr 470,-. 
 
De viktigste fordelene ved toppdekning:
- Gjelder på yrkesreiser
- Doble forsikringssummer på reisegods, 

 avbestilling, sjekker, billetter, pass, penger 
etc.

- Ingen egenandel på  reisegods.
-  Gjelder dagsreiser (ingen 
 krav til  overnatting)

Med LOfavør Reiseforsikring er du og familien forsikret på 
reiser i hele verden hele året. Denne reiseforsikringen har også 
avbestillingsforsikring inkludert. 

REISEFORSIKRING

Skadehjelp på stedet
- 24 timer i døgnet 

SpareBank 1: Tlf 02300 
(i utlandet: +47 21 49 72 14) 

SOS: Tlf +45 38 48 88 35

Kode R 
på kortet
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EL & IT Forbundets 
uføre- og ektefelleforsikring

Tabellen viser hvilke forsikringssummer som gjelder for 2010:

Alder Medlem Ektefelle/Samboer

                             Arbeidsfør Arbeidsufør

Uføreforsikring Dødsfallsforsikring Dødsfallsforsikring Dødsfallsforsikring

t.o.m. 50 år kr 416 026,- kr            0,- kr 416 026,- kr 378 205,-

51 år kr 393 333,- kr            0,- kr 393 333,- kr 359 295,-

52 år kr 370 641,- kr            0,- kr 370 641,- kr 340 385,-

53 år kr 347 949,- kr            0,- kr 347 949,- kr 321 474,-

54 år kr 325 256,- kr            0,- kr 325 256,- kr 302 564,-

55 år kr 302 564,- kr            0,- kr 302 564,- kr 283 654,-

56 år kr 279 872,- kr            0,- kr 279 872,- kr 264 744,-

57 år kr 257 179,- kr            0,- kr 257 179,- kr 245 833,-

58 år kr 234 487,- kr            0,- kr 234 487,- kr 226 923,-

59 år kr 211 795,- kr            0,- kr 211 795,- kr 208 013,-

60 - 67 år kr            0,- kr 189 103,- kr 189 103,- kr 189 103,-

Forsikringen opphører når medlemmet fyller 67 år.

Uføreforsikring for medlemmet og dødsrisikoforsikring 
for medlemmets ektefelle/samboer/registrert partner

Uføreforsikring

Forsikringen gir rett til utbetaling ved varig ar-
beidsuførhet. Hele forsikringssummen utbetales
når medlemmet har vært minst 50 % arbeidsufør 
i et sammenhengende tidsrom på 2 år. Arbeids-
uførheten må skyldes sykdom eller ulykke og må
bli vurdert av SpareBank 1 til å være varig.

Dødsrisikoforsikring for uføre medlemmer

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

Ektefelleforsikring

Forsikringen utbetales dersom medlemmets 
ektefelle/samboer eller registrert partner dør som 
følge av sykdom eller ulykke. Forsikringssummen 
er 5 G. Etter at medlemmet fyller 51 år reduseres 
forsikringssummen med 0,25 G per år. Etter fylte 
60 år er forsikringssummen 2,5 G.

Kode O 
på kortet
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Individuelle 
forsikringer

Vi tilbyr deg to typer husforsikring, og du velger selv den som 
passer deg best. Dersom boligen blir totalskadet bygger vi ny 
uten å trekke fra for elde og slitasje (fullverdigaranti). I tillegg 
er du dekket mot insekter, sopp og råte.

HUSFORSIKRING

Det er mye enklere å samle hus- og innboforsikringen gjennom
LOfavør. Dersom hjemmet ditt blir skadet, slipper du å fortelle den 
samme historien til to ulike forsikringsselskaper. Dessuten trekkes
du bare én egenandel og får et raskere og tryggere oppgjør.

Standard dekker blant annet

- Skader forårsaket av ekte hussopp, andre 
ødeleggende sopper, råte, insekter og dyr

- Skader på huset som skyldes brann, lynnedslag og
elektriske fenomen

- Vannskader på grunn av rørbrudd
- Bruddskader på vinduer og sanitærporselen
- Naturskader
- Skader på hageanlegg, gjerde, flaggstang og 

utvendig vannbasseng
- Merutgifter etter skade som skyldes offentlige påbud

Topp dekker blant annet

- Trygghetsgaranti som betyr at alt du foretar 
av påbygg og innredning i løpet av året
automatisk blir medforsikret

- Skader på kunstnerisk utsmykning
- Skader ved sviktende fundamentering
- Vannskader som følge av utett yttertak og 

utettheter i bygning
- Erstatningsbeløpene ved ulike skader er

høyere enn i standardforsikringen
- Alt som nevnes under standard
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Frivillig gruppelivsforsikring

Dødsrisikoforsikring for medlemmet. 

Ved å tegne denne frivillige gruppelivsforsikringen
sikrer du også deg selv som medlem ved dødsfall.
Forsikringen utbetales dersom medlemmet dør som
følge av sykdom eller ulykke.

Forsikringssummen er 5 G. Etter fylte 51 år
reduseres forsikringssummen med 0,25 G per år.
Etter fylte 60 år er medlemmet forsikret for 2,5 G 
ved død på uføre- og ektefelleforsikringen.

Tabellen viser hvilke forsikringssummer 
som gjelder for 2011:

Alder Medlem

Dødsfallsforsikring

t.o.m. 50 år kr 378 205,-

51 år kr 359 295,-

52 år kr 340 385,-

53 år kr 321 474,-

54 år kr 302 564,-

55 år kr 283 654,-

56 år kr 264 744,-

57 år kr 245 833,-

58 år kr 226 923,-

59 år kr 208 013,-

60 - 67 år kr            0,-

Forsikringen koster kun kr 97,– per måned 
som trekkes sammen med kontingenten. 
Forsikringen tegnes ved henvendelse til 
 forbundskontoret, ved å fylle ut et skjema 
med en egenerklæring om helse.

Pris per mnd: 
kr 97,-
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Medlemsfordeler for deg

– Ved langvarig arbeidsuførhet vil  SpareBank 1 
overta ansvaret for din sparing inntil du blir 
frisk, om nødvendig frem til pensjonsalder. 
Dette kalles  betalingsfritak. Ansvaret vil 
overtas forholdsmessig ut i fra uføregrad.

– Ved langvarig arbeidsuførhet vil det 
månedlige sparebeløpet økes med 3 % 

 årlig. Beløpet kan ikke justeres over maksi-
malt sparebeløp på 15 000 kroner.

– Forsikringen krever ingen helseerklæring.
– Samme pris på forsikringen, uavhengig av 

alder og kjønn.

Forsikringen dekker…

Forsikringen dekker betalingsfritak ved langvarig
arbeidsuførhet. Dette betyr at SpareBank 1 overtar
ansvaret for din sparing ved langvarig arbeidsufør-
het. I tillegg justeres sparebeløpet med 3 % årlig.
Langvarig arbeidsuførhet er når du har vært mini-
mum 20 % sammenhengende sykemeldt i
12 måneder, på grunn av sykdom eller ulykke
inntruffet i innbetalingstiden.

...men dekker ikke!

Rett til betalingsfritak faller bort ved arbeidsuførhet
som skyldes sykdom som inntrer innen to år etter
at avtalen ble etablert og som var kjent på dette
tidspunktet.

LOfavør Pensjon er trygg pensjonssparing for deg som er 
LO-medlem. Du sparer til pensjon med skattefordel og får 
samtidig forsikret sparingen ved uførhet.

Du velger selv hva du vil bruke pensjonisttiden din til, men du må spare som ung for å leve godt
som gammel. Dagen du går av med pensjon, er det sannsynlig at du får utbetalt mindre penger enn 
du gjør i dag, og mange blir overrasket over hvor lite de får utbetalt. 

Med LOfavør Pensjon kan du spare fra 300
kroner i måneden med skattefordel, og samtidig
få forsikret sparingen ved arbeidsuførhet.

Produktet er under vurdering på grunn av nye skatteregler for
pensjonister fra 1. januar 2011. Medlemmer som vurderer å starte
pensjonssparing i år, anbefales å vente til 2. halvår 2011.

Fakta om LOfavør Pensjon

– For hvem: Alle LO-medlemmer, som er 18
år eller eldre

– Sparebeløp: Fra 300 kroner i måneden og
inntil 15 000 kroner i året

– Skattefordel: Skatteutsettelse på 28 % av 
sparebeløpet, maksimalt 4 200 kroner

– Formuesskatt: Ingen formuesskatt
– Skatt: Betales først ved utbetaling, og da 

som pensjonsinntekt
– Utbetalingstid: Pensjonen kan utbetales helt 

eller delvis fra tidligst 62 år, og opphører tid-
ligst ved 77 år. Minste utbetalingstid er 10 år

– Pris: 6,6 % av innbetalt beløp

VISSTE DU AT...
Dersom du er kvinne, 

er risikoen for å bli 
ufør før du fyller 65 

hele 40 prosent. 

(Kilde: SSB)

PENSJON
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ULYKKESFORSIKRING

Slik beregnes erstatning ved ulykke

Forsikringssummene gjelder ved 100 % varig 
medisinsk invaliditet. Blir man f.eks. 60 % invalid, 
vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikrings-
summen. Forsikringssummene er også avhengig av 
familiesituasjonen på skadetidspunktet.

Rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense 
økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet.

LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell
forsikring for deg og familien, fordi ulykker som 
skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadefor-
sikringen. Forsikringsbeløp og premie kan dobles
etter ønske. (Gjelder ikke dekning ved barns død).

Forsikringen dekker...

- Både deg som medlem, din ektefelle eller
samboer og ugifte barn under 20 år.

- Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig
medisinsk invaliditet eller død.

- Utgifter til lege og tannlege etter ulykkes-
skade innenfor Norden, med inntil 5 % av
forsikringssummen ved invaliditet.

- Frem til fylte 75 år.

Pris per år: 
kr 440,-

Forsikringen gir deg økonomiske trygghet dersom barnet 
ditt skulle bli rammet av alvorlig sykdom, ulykke eller dødsfall. 
Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden og kan kjøpes 
fra barnet er 3 måneder og frem til fylte 16 år. 

Forsikringen dekker blant annet

-  Sykdom og ulykkesskader som fører til varig
medisinsk invaliditet*

-  Ved dødsfall
-  Dagpenger fra første dag ved sykehusopphold

utover to uker
-  Kostnader ved ombygging av bolig eller kjøp av

tekniske hjelpemidler
-  Behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi

og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes 
av trygder eller fra annet hold

- Behandling og opphold hos private legevakter og
klinikker etter samme satser som ved behandling
i offentlig institusjon

* Med varig medisinsk
invaliditet menes livsvarig 
skade på kroppen, eller tap 
av kroppsdeler, sanser eller 
nedsatt funksjon i disse.

BARNEFORSIKRING

Pris per år: 
kr 1 609,-
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Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere 
startbonus enn det som er vanlig. Vi gir deg toppbonus inntil fire 
år raskere enn det som er vanlig i markedet og hele 30 prosent 
i startbonus. I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter 
kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus.

BILFORSIKRING

Toppkasko dekker blant annet

- Leiebil i normal reparasjonstid etter en
forsikringsskade. Visse betingelser gjelder for
type leiebil.

- Maskinskader for inntil åtte år gammel bil.
- Fastmontert utstyr med inntil 20 000 kroner, og 

løse gjenstander med inntil 20 000 kroner.
- Alt som nevnes under Kasko.

Kasko dekker blant annet

- Skader som følge av kollisjon, sammenstøt,
utforkjøring, velting og hærverk.

- Alt som nevnes under Minikasko.

Minikasko dekker blant annet

- Skader som følge av brann, bruddskade på
glassruter.

- Ved tyveri og innbrudd i bilen.
- Fastmontert utstyr med inntil 10 000 kroner
- Løse gjenstander med inntil 10 000 kroner.
- Veihjelp både hjemme og på veien – i Norge og i

Europa.
- Alt som nevnes under Ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikring dekker

- Skader på personer, eiendeler og eiendom.
- Rettshjelp.
- Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Ungdomsavtale - for bileiere under 23 år

Forsikringen er noe dyrere for personer under 23 år 
grunnet høyere skadestatistikk. Du får tilbakebetalt 
dette tillegget med renter hvis du kjører skade-
fritt i 5 år fra første innbetaling. Du må ha hatt 
bilforsikringen hos oss i hele perioden.

Ønsker du ungdomsgaranti?

Låner du bort bilen til personer under 23 år, er 
det større sjanse for at uhell kan skje. Derfor 
økes normalt egenandelen ved kaskoskader 
med 6 000 kroner. Ved å kjøpe vår ungdoms-
garanti for 900 kroner per år, slipper du den 
økte egenandelen. Dersom du har brukere av 
bilen under 23 år, vil forsikringen også koste 
noe mer.
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MOTORSYKKELFORSIKRING

Vi tilbyr kasko og minikasko i tillegg til den
lovpålagte ansvarsforsikringen. Felles for
disse er at de gir deg toppbonus inntil fire år
raskere enn det som er vanlig i markedet og
hele 30 prosent i startbonus. I tillegg unngår
du bonustap ved første skade etter kun 3
skadefrie år med 75 prosent bonus.

Kasko dekker blant annet

- Leiebil i inntil 10 dager etter en forsikringsskade
- Skader som følge av sammenstøt, utforkjøring,

velting og hærverk
- Alt som nevnes under Minikasko

Minikasko dekker blant annet

- Skader som følge av brann, tyveri og innbrudd
- Fastmontert utstyr med inntil 10 000 kroner
- Kjøreutstyr
- Veihjelp både hjemme og på veien – i Norge og i

Europa
- Alt som nevnes under Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker

- Skader på personer, eiendeler og eiendom
- Rettshjelp
- Ulykkesforsikring for fører og passasjer

FRITIDSBÅTFORSIKRING

Vi tilbyr deg tre typer båtforsikring, og du
velger selv den som passer deg best. De to
beste gir deg dagserstatning hvis båtferien
blir spolert.

Toppkasko dekker blant annet

- Dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil
1 500 kroner i 15 dager etter en forsikringsskade

- Skade på inntil 10 år gammel motor/seil
- Liten jolle med påhengsmotor er medforsikret 

med ubegrenset sum
- Merutgifter til hjemreise/midlertidig opphold ved 

avbrutt båttur
- Alt som nevnes under Kasko

Kasko dekker blant annet

- Dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil
1 000 kroner i 10 dager etter en forsikringsskade

- Skader som skyldes sammenstøt, kantring,
synking og brudd på mast eller bom

- Skader som skyldes annen tilfeldig plutselig ytre
hendelse

- Skade som oppstår under transport
- Alt som nevnes under Minikasko

Minikasko dekker blant annet

- Ved brann og tyveri
- Løst utstyr og eiendeler med inntil 15 000 kroner
- Liten jolle med inntil 20 000 kroner
- Ulykkesforsikring for fører og passasjer
- Utgifter til juridisk bistand ved tvisttilfeller med

inntil 100 000 kroner
- Nødvendig transport av båt til verksted etter en

forsikringsskade
- Båtredning og fjerning av vrak
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FRITIDSHUSFORSIKRING

Vi tilbyr deg to typer hytteforsikring, og
du velger selv den som passer deg best.
Dersom hytta blir totalskadet bygger vi
ny uten å trekke fra for elde og slitasje 
(fullverdigaranti). Du kan også dekke deg
mot insekter, sopp og råte.

Topp dekker blant annet

- Trygghetsgaranti som betyr at alt du foretar av 
påbygg og innredning i løpet av året automatisk
blir medforsikret

- Skader forårsaket av dyr
- Vannskader som følge av utett yttertak og 

utettheter i bygning
- Erstatningsbeløpene ved ulike skader er høyere

enn i standardforsikringen
- Alt som nevnes under standard

Standard dekker blant annet

- Skader som oppstår tilfeldig og plutselig og som
skyldes brann, vannskader på grunn av rørbrudd,
bruddskader på vinduer og sanitærporselen,
naturskader, snøtyngde eller takras, samt annen
skade på bygning

- Hageanlegg, utvendig vannbasseng, gjerde og
flaggstang

- Skade ved brann eller som følge av erstatnings-
messig skade på bygning, ledninger, tanker og
kummer

- Tapt leieinntekt eller tap ved at fritidshuset ikke
kan brukes med inntil 50 000 kroner

- Merutgifter etter skade som skyldes offentlige
påbud

- Ansvarsforsikring og rettshjelp
- Fullverdigaranti

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

For firbente familemedlemmer dekker vi 
veterinærutgifter ved sykdom eller skade. 
Du får også erstatning hvis kjæledyret ditt 
dør, må avlives eller blir borte, og også ved
sykdom eller ulykke.

Forsikringen dekker blant annet

- Utgifter til veterinær og opphold på dyrehospital 
med inntil 15 000 kroner. Summen kan økes til
25 000 kroner.

- Reseptpliktige medisiner med inntil 4 000 kroner.
- Erstatning ved sykdom eller ulykke som fører til

dødsfall og bortkomst (gjelder ikke huskatt).
- Erstatning ved sykdom eller ulykke som fører til

avliving eller varig nedsatt bruksverdi.

Forsikringen kan kjøpes for hunder som er fra 5
uker til 6 år gamle, og katter som er fra 3 uker 
til 6 år gamle, med mindre forsikringen direkte 
avløser en tilsvarende forsikring i et annet selskap.
Forsikringen opphører senest det året kjæledyret
fyller 10 år.
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LOFAVØR
CAMPINGVOGNFORSIKRING 
Vi tilbyr deg to typer campingvognforsikring, og du 
velger selv den som passer deg best.

Kasko dekker blant annet

-  Dagserstatning ved ferieavbrudd med inntil 1000 kroner i
10 dager etter en forsikringsskade

-  Skader ved kollisjon
-  Alt som nevnes under Minikasko

Minikasko dekker blant annet

-  Skader som følge av brann, tyveri og innbrudd
-  Løst utstyr og eiendeler inntil 70 000 kroner

LOFAVØR 
VERDISAKFORSIKRING
Har du kostbare enkeltgjenstander som for eksempel
bunad, foto- og videoutstyr, musikkinstrument eller en
smykkesamling bør du kjøpe en verdisakforsikring som
dekker skader på eller tap av gjenstanden i hele verden
– også når du er på reise.

LOFAVØR 
SNØSCOOTERFORSIKRING

LOFAVØR 
MOPEDFORSIKRING

LOFAVØR 
TILHENGERFORSIKRING
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LOfavør - som driftes av SpareBank 1 Medlemskort AS, er kun formidler av de varer og tjenester som tilbys. Den enkelte avtale om 
kjøp/ bestilling inngås direkte mellom deg og den enkelte leverandør. LOfavør/SpareBank 1 Medlemskort 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/SpareBank 1 Medlemskort AS tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller unøyaktigheter, samt at innhold, 
priser og vilkår kan bli endret i etterkant av når denne brosjyren ble trykket. 

Meld deg på 
LOfavør 

Nyhetsbrev
www.lofavør.noPå de neste sidene kan du lese 

om de øvrige medlemsfordelene 
som du har tilknyttet LOfavør

Slik kan du bestille eller få mer 
informasjon om våre øvrige medlemsfordeler

- Gå inn på www.lofavør.no
- Ring MedlemsTelefon 815 32 600 og tast frem til ønsket 

medlemsfordel (se telefonmeny for MedlemsTelefonen s 30)
- Fyll ut og send inn/faks servicekupongen – (se siste side)
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EIENDOMSMEGLING

EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer 
over hele landet. Slik sørger de for å alltid ha dyktige meglere med 
god lokalkunnskap i det området hvor du ønsker å selge bolig. 

Medlemsfordeler for deg

- Kr 2 000,- i rabatt ved salg av bolig*
- Èn gratis rådgivningstime hos megler, uavhengig

om du skal selge eller ikke.

*Rabatten er inkludert mva. Medlemskortet må vises før
 kontraktinngåelse.

www.lofavør.no – meny «Salg av bolig». 
Se også servicekupongen siste side.

Ring 800 34 363 for å komme i kontakt med 
din nærmeste EiendomsMegler 1.

I samarbeid med SpareBank 1-bankene kan
vi tilby deg gunstige bankfordeler som:

LOfavør Medlemslån

Lån til bolig
- Hvis takst kreves av banken, refunderes takst-

honoraret når lånet utbetales.
- Flyttes lånet til SpareBank 1, eller tas det opp

nytt lån, dekker banken omkostningene inntil
kr 1 500,-.

LOfavør Konfliktlån

Ved lovlig konflikt kan du søke om
- Betalingsutsettelse.
- Konfliktlån.

Alle SpareBank 1 sine banker og filialer tilbyr rådgivning 
og de til enhver tid beste produktene til deg som medlem 
av et LO-forbund.

LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån)

Din lokale SpareBank 1-bank kan forskuttere 
eventuell utbetaling fra Lønnsgarantifondet 
til ordinær boliglånsrente. (For å få en lønns-
garanti fra SpareBank 1 må du først kontakte din
fagforening og du må ha kundeforhold opprettet
hos oss).

LOfavør Brukskonto og Sparekonto

Særskilte fordeler eller rabatter som kan 
variere mellom bankene.

MedlemsTelefonen 815 32 600:
Tast 1, deretter 1 for Bank. 
www.lofavør.no - meny «Banktjenester». 
Se også servicekupongen siste side.

BANK
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Nå kan du få lån til bil, båt, MC og caravan med inntil 
100 % finansiering! SpareBank 1 Finans gir deg de beste 
lånebetingelser og rask behandling. 

Medlemsfordeler

Rimeligere lån 
- Lavere etableringskostnader
- Lavere termingebyr
- Konkurransedyktig rente

Frihet: 
Det er smart å benytte bilen som sikkerhet 
for ditt lån!
Med LOfavør Billån er det selve objektet som
er panteobjektet. Det betyr at du slipper å stille
sikkerhet i for eksempel boligen din, noe som gir
deg større frihet i fremtiden. Du kan få inntil 10 
år nedbetalingstid på ditt billån hos SpareBank 1
Finans.

LOfavør Kaskofritt Billån 

Skal du finansiere bil under kr 100 000 er det
mulig å søke på Kaskofritt billån fra SpareBank 1
Finans. LOfavør Kaskofritt Billån passer godt til
din første bil, eller til en rimelig bil nummer to. 

- Du kan låne kr 30 000 – kr 100 000,- 
- Nedbetalingstid inntil 5 år 
- Kun krav om ansvarsforsikring og 

betalingsforsikring 

Lån med betalingsforsikring 

Det trygge og fornuftige valget

SpareBank 1 Finans tilbyr betalingsforsikring på alle 
lån. Velger du betalingsforsikring på ditt lån får du 
dekket det månedlige terminbeløp inntil 12 mnd 
ved: 
- 100 % sykemelding i mer enn 30 dager 
- 100 % arbeidsledighet eller permittering i mer 

enn 30 dager 
- Ved dødsfall innfris lån med inntil kr 600 000,- 

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 1, deretter 3 for Billån.

www.lofavør.no
- meny «Billån»

Hvem behandler 
søknaden din? 

Gå inn på www.lofavør.no 
- meny «Billån».  

Se også servicekupongen 
siste side. Du vil deretter 

bli kontaktet av 
SpareBank 1 Finans.

BILLÅN
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Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å 
bruke penger du ikke har – det handler om å fordele utgifter 
på en måte som er praktisk for deg og din økonomi.

Hva er LOfavør MasterCard?

LOfavør MasterCard er et kredittkort som du
kan betale med på over 25 millioner brukersteder
verden over. Kortet er ikke tilknyttet din bank 
eller brukskonto, men du har allikevel full oversikt
over alle transaksjoner og fakturaer gjennom din 
Nettbank – som du til enhver tid kan se på
www.lofavør.no/kredittkort

LOfavør MasterCard har mange praktiske 
fordeler. Har du for eksempel tenkt over at:

- Hoteller og bilutleiefirmaer reserverer ofte et beløp 
i en kort periode som garanti for betalingen? Ved 
å benytte LOfavør MasterCard når du betaler,
unngår du at pengene blir bundet opp på din
brukskonto.

- LOfavør MasterCard kan benyttes ved alle steder
som tilbyr elektroniske billetter? Hvis du oppgir
kortnummeret ditt når du bestiller, trekker du 
ganske enkelt kortet ditt når du skal reise – og
slipper dermed alle typer papirbilletter.

- Betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg
ekstra sikkerhet ved at kortselskapet ofte kan
hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom
leverandør av varen eller tjenesten går konkurs?

- Det kan være lurt å benytte ditt LOfavør 
MasterCard når du er på reise? Da vil ingen ha
tilgang til brukskontoen din, og du unngår å bli
frastjålet store kontantbeløp eller få reisekontoen 
tømt.

Gjeldende priser pr 1. juni 2010

Kostnader ved kjøp og fornyelse
Kredittgrense inntil kr 50 000 - Årspris: Kr 0,-. 
Tilleggskort: Kr 0,-. Erstatningskort: Kr 0,-. Fakturagebyr: Kr 0,- 

Kostnader ved bruk av kortet - Varekjøp: Kr 0,-. Kontantuttak 
i minibank: Kr 35,- + 1 % av uttak. Kontantuttak over skranke: 
Kr 75,- + 1 % av uttak. Bruk av kortet hos Posten beregnes som
kontantuttak over skranke.

Betaling - Rentefri betalingsutsettelse: Inntil 45 dager.
Nedbetaling: 3 % av benyttet kreditt, minimum kr 100,-. 

Rente - Nominell rente varekjøp: 18,30 % pr år. Nominell rente
kontantuttak: 19,28 % pr år. Effektiv rente varekjøp pr år: 
19,92 %*. 

Sperretjeneste

Sperretjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet på 
telefon 815 32 600, tastevalg 2. Sperretjenesten 
kan også hjelpe med nødkontanter og nødbilletter 
i løpet av kort tid.

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 2 for MasterCard (man - fre kl. 08.00-18.00)

www.lofavør.no – meny «Kredittkort».
Se også servicekupongen siste side.

KREDITTKORT

Eksempel:  

Nominell Samlet Effektiv Kreditt- Størrelse på Total-
rente kredittbeløp rente kostnad avdragsbet. beløp

18,3 % 15 000,-  19,2 % 574,11 2 595,69 15 574,11

* Basert på eFaktura, og nedbetalt over 6 måneder med like månedlige avdrag
Basert på et gjennomsnitt på 30 rentefrie dager

Valutapåslag: 1,75 %. Overtrekksgebyr**: Kr 125,-. Purregebyr: 
Kr 60,-. Kopi av faktura: Kr 20,-. Overføring fra annet kredittkort:
Rente beregnes fra den dagen beløpet er overført til kortet.
Overføring fra kredittkort til konto: Kr 75,- + 1 % av beløp.
**Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrensen overskrides 

Fullstendige priser finnes
på lofavør.no/kredittkort
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LOfavør TOPP 5-GARANTI
- En av landets beste strømavtaler!

Medlemsfordeler for deg

- Din kraftpris vil heretter på årlig basis være én
av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste
over konkurrentene våre – listen dekker 4 av 5 av
landets husstander

- Om prisene svinger opp eller ned med årstider og
værforhold, gir garantien deg årlig trygghet for 
en konkurransedyktig strømpris

- Garantien vår regnes fra nyttår til nyttår for å 
sikre deg en god pris over tid. Du får fullt utbytte
av garantien ved å være kunde et helt kalenderår

For målere med et årlig forbruk under 14 000 kWh 
kommer et årlig fastbeløp på kr 190,- i tillegg til 
TOPP 5-GARANTIEN. 

Bruker du eksempelvis 10 000 kWh per år, utgjør
dette 1,9 øre/kWh. En vanlig husholdning bruker
ca. 20 000 kWh per år.

Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN 

Som du sikkert vet er det ikke bare prisen du betaler 
i øre/kWh som avgjør dine samlede strømkostnader
– forbruket påvirker jo også dette i like stor grad. 
I tråd med vårt mål om å redusere kundens strøm-
utgifter gir vi deg nå også muligheten til å redusere
selve forbruket, samt bli ivaretatt om uhellet skulle 
være ute.

SPAREPAKKEN inneholder følgende elementer:

- Betalingsfritak for strømutgifter ved sykdom 
inntil 3 måneder.

- Betalingsfritak for strømutgifter ved arbeids-
ledighet inntil 3 måneder.

- Betalingsfritak for strømutgifter ved strømskader 
begrenset oppad til kr 4 000,-.

- Individuell Enøk-Rådgiving - Mulighet til å 
redusere forbruket med 10–20 %. 

- Enøk-Butikken - Hos NorgesEnergi får du Enøk-
produkter til innkjøpspris.

SPAREPAKKEN koster kun 1 krone per dag og 
inngår som en standard del av garantiproduktet. 
Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN, 
kan du velge dette bort etter bestilling.

LOfavør Fastpris

- Gjeldende fastpristilbud finner du på LOfavørs 
hjemmesider.

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 5 for Strøm.

www.lofavør.no - meny «Strøm».
Se også servicekupongen siste side.

STRØM
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LOfavør Feriereiser - Forbundenes reisebyrå gjennom 70 år!
Bestill din reise hos LOfavør Feriereiser, og få rabatt på reisen!

Medlemsfordeler for deg

Vi hjelper deg med reiseplanleggingen, og gir
deg som er medlem av et LO-forbund 5 % rabatt 
på en rekke charteroperatører, cruise og båtreiser,
hotelleverandører, leiebil, feriehus, osv.

Nyhet! 

Nå kan du også bestille charterreiser med 
5 % LO-rabatt, samt «fly og hotell - pakk selv» 
til konkurransedyktige priser på våre nettsider
www.lofavør.no/feriereiser

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 4, deretter 1 for LOfavør Feriereiser.
Du kan også sende en e-post til
feriereiser@lofavor.no

FERIEREISER
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Trenger du advokatbistand?

Advokatfirmaet Legalis AS har lang erfaring og er spesialister Advokatfirmaet Legalis AS har lang erfaring og e
innen de fleste rettsområder man støter på som privatperson, innen de fleste rettsområder man støter på som pri
enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett,enten det er familie og arv, fast eiendom, forbruk
kontrakter m.v. kontrakter m.v. 

Vi legger stor vekt på å bistå deg raskt og Vi legger stor ve effektivt, bl.a. 
gjennom vår elektroniske saksgang på Internett eller vår gjennom vår ele
tilgjengelighet gjennom LOfavør MedlemsTelefon. Om nødvendig tilgjengeligh
bistår vi også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet, bistår v
forhandlinger og føring av saker for alle rettsforh instanser.

Rettshjelpsdekning: Ved videre bistand i tvistesaker vil vi
søke om rettshjelpsdekning gjennom Kollektiv hjemforsikring for 
deg. Du som er medlem av et LO-forbund, vil i visse saker kunne 
få refundert en betydelig del av advokatutgiftene.

Medlemsfordeler for deg

- Reduserte priser på all juridisk bistand*
- 20 % rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør 
- Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er gratis

*Advokatfirmaet Legalis AS ligger i utgangspunktet 
  ca 30 % under gjennomsnittlig timepris for advokater

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 6 for Advokatbistand. 

www.lofavør.no - meny «Juridisk hjelp». 
Se også servicekupongen siste side.

ADVOKATBISTAND
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Som medlem av et LO-forbund kan du få gode rabatter på 
fasttelefoni, mobilabonnement, bredbånd og bredbåndstelefoni 
i Telenor!

Medlemsfordeler for deg

Fasttelefoni/bredbåndstelefoni*

- 10-15 % samtalerabatt på trafikk
- Gratis superlørdag (du betaler kun startprisen)

*Gjelder basisabonnement

Mobiltelefon

- 30 inkluderte ringeminutter per måned for alle 
fakturabaserte abonnement fra Telenor 
(unntatt Djuice, Superkontroll, SuperSim og
SurfPrat). Tjenesten er aktiv i 2 år.

For å bestille fordelen på mobil send SMS:
Bestill LO til 2000.

Bredbånd

- Fri etablering med Gjør det selv-pakke
-  10-15 % rabatt på Bredbånd Medium og Premium

Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler.

For bestilling må du

Registrere deg for rabattene på www.lofavør.no

www.lofavør.no - meny «Telefoni og Bredbånd». 

TELEFONI OG BREDBÅND

Medlemsfordeler for deg

- 10 % rabatt på forhåndsbetalte leier
(World on Wheels)*

- Inntil 15 % rabatt på ikke forhåndsbetalte leier i
hele verden  

- Inntil 25% på kampanjepriser i Norge.

*Rabatten gjelder kun ved bestilling på internett

Som medlem av et LO-forbund får du rabatt på leiebil hos Hertz! 

Hos Hertz får du gode rabatter i både  inn- og utland! I tillegg tilbys du gratis medlemskap i 
Hertz #1 Gold Club – bransjens beste servicekonsept. Hertz har biler som dekker ethvert behov
både for kort- og langtidsleie.

Husk alltid å oppgi følgende avtalenummer 
ved henvendelser CDP 858691 

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 4, deretter 3 for Leiebil.

www.lofavør.no - meny «Leiebil»

LEIEBIL
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Rica Hotels 
tilbyr deg «Det Gode Vertskapet» på alle sine hoteller 
i Norge og Sverige. 

Overnattingen må forhåndsbestilles. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag.
Tilbudet gjelder standardrom. Ønsker du oppgradering til superior rom koster dette 250 kroner 
per natt per rom.

Choice Hotels Scandinavia
20 % rabatt på alle norske Choice-hotell 
– Nordens største hotellkjede! 

Hotellkjeden har over 170 hoteller under merkenavnene Comfort, Quality, Quality Resort, Clarion 
og Clarion Collection. Du finner over 70 hoteller I Norge.

MedlemsTelefonen 815 32 600: Tast 4, deretter 2 for 
Hoteller og 1 for Rica Hotels. www.lofavør.no - meny «Hotell».

Medlemsfordeler for deg

Priser for Norge 2011:*
Enkeltrom kr 830,- per rom per natt inkl. frokost 

Dobbeltrom kr 995,- per rom per natt inkl. frokost 

Ekstraseng  kr 145,- per ekstra seng per natt inkl. frokost 

Alle priser er i NOK og inkl. mva.
*Tilbudet gjelder ikke på Grand Hotel i Oslo

Priser for Sverige 2011: 
Enkeltrom kr    895,- per rom per natt inkl. frokost

Dobbeltrom kr 1 095,- per rom per natt inkl.frokost 

Ekstraseng kr    145,- per ekstra seng per natt inkl. frokost 

Aller priser er i SEK og inkl. mva. 

Medlemsfordeler for deg

- 20 % rabatt på alle kjedens hoteller i Norge 
- 10 % rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, 

Danmark og Baltikum

Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. 

Overnattingen må forhåndsbestilles. 

MedlemsTelefonen 815 32 600: Tast 4, deretter 2 for 
Hoteller og 2 for Choice Hotels. www.lofavør.no - meny «Hotell».

HOTELL

HOTELL



MedlemsTelefon 
815 32 600

1
Bank og Forsikring
1 Bank
2 Forsikring
 1  Informasjon eller kjøpe forsikring
 2  Melding av skade
3 Billån

2
LOfavør MasterCard

3
Ditt LO-forbund eller 
LOfavør Medlemsservice
1  LO-forbund
2  LOfavør Medlemsservice

4
Ferie og Fritid
1  LOfavør Feriereiser
2  Hotell
 1  Rica Hotell
 2  Choice Hotels Scandinavia
3  Leiebil
4  LOfavør Reiseforsikring

5
Strøm

6
Advokatbistand

Når du ringer LOfavør MedlemsTelefon 815 32 600, 
får du disse valgene opplest. Her taster du ut i fra 
hvilke fordeler du ønsker å bestille eller trenger 
mer informasjon om.



LOfavør Servicekupong
Fukt og kleb igjen
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Brett kupongen

Jeg ønsker å bli kontaktet om:

Se 
lofavør.no

LOfavør Barneforsikring

LOfavør Bilforsikring

LOfavør Campingvogn- og tilhengerforsikring

LOfavør Fritidsbåtforsikring

LOfavør Fritidshusforsikring

LOfavør Hunde- og katteforsikring

LOfavør Husforsikring

LOfavør Mopedforsikring

LOfavør Motorsykkelforsikring

LOfavør Snøscooterforsikring

LOfavør Topp Reiseforsikring

LOfavør Ulykkesforsikring

LOfavør Verdisakforsikring

LOfavør Advokatbistand

LOfavør Bankfordeler

LOfavør Billån

LOfavør Eiendomsmegling

LOfavør MasterCard

LOfavør Pensjon

LOfavør Strøm

Ja takk, jeg ønsker nyhetsbrev (om medlemsfordeler) fra LOfavør tilsendt på e-post.

Navn:

Adresse:

Postnr/-sted:

Telefon:

E-post:

Medlemsnummer:

Riv løs kupongen langs den stiplede linjen, fukt langs sidene og kleb igjen. Porto er betalt. Du kan også sende 
kupongen på telefaks til LOfavør 21 02 89 50, eller henvende deg på e-post til post@lofavor.no

Se 
lofavør.no



LOfavør 
Svarsending 1022
0090 Oslo

Brosjyren er trykket 
på resirkulert papir
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LOfavør gir gode medlemsfordelerode medlemsfordeler 
for deg og familienamilien


