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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 2010
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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

I dette heftet har vi 
kun tatt med et utdrag 
av forsikringenes 
 betingelser. 

Fullstendige vilkår får 
du ved å kontakte din 
SpareBank 1-bank via 
MedlemsTelefonen 
815 32 600, kontakte 
dem direkte eller gå inn 
på www.lofavor.no

Skade 
kan meldes på
servicenummer 

02300

Obligatoriske 
forsikringer

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. 

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 200 000,-.

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

Forsikringen dekker...

-  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 hvor som helst (inntil kr 15 000,-).
-  Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller foto-

apparat (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.

...men dekker ikke

De viktigste begrensningene er:
-  Bygningsskade på bolighus 
 (dekkes av husforsikringen).
-  Dekk og felger (dekkes av 
 bilforsikringen).
-  Tyveri av ulåst sykkel.
-  Ting som er mistet, tapt eller 

ødelagt når skadeårsaken er ukjent.

Kode H 
på kortet

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 yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor 
Norden, gjelder forsikringen når disse midlertidig oppholder seg 
i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr 200 000,-.

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

Kollektiv	hjemforsikring
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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 sam-
boer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. 
Samboer og hjemmeboende barn må ha samme 
folkeregistrerte bopels-adresse 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.

Alder Ektefelle/
samboer

Enslig medlem 
uten barn 
under 21 år

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

Ved barns død og dødfødte 
barn etter 26. svangerskaps-
uke: kr 16 500,- pr barn 
under 21 år uavhengig av 
medlemmets alder.

62 584,-

58 824,-

55 558,-

52 293,-

49 028,-

45 763,-

42 498,-

39 233,-

35 967,-

32 702,-

29 437,-

26 173,-

22 906,-

19 641,-

16 377,-

13 112,-

9 846,-

6 581,-

62 584,-

58 824,-

55 558,-

52 293,-

49 028,-

45 763,-

42 498,-

39 233,-

35 967,-

32 702,-

29 437,-

26 173,-

22 906,-

19 641,-

16 377,-

13 112,-

9 846,-

6 581,-

26 076,-

24 920,-

23 762,-

22 603,-

21 445,-

20 289,-

19 130,-

17 972,-

16 816,-

15 657,-

14 499,-

13 342,-

12 215,-

11 088,-

9 962,-

8 834,-

7 708,-

6 581,-

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

Kode G 
på kortet

Grunnforsikring

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.

Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine an-
satte, 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.

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,-

Forsikringen dekker...

- Deg som medlem.
- Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig 

medisinsk invaliditet eller død.
- Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade 

innenfor Norden, med inntil 5 % av forsikrings-
summen ved invaliditet.

- Frem til fylte 70 år.

...men dekker ikke!

De viktigste begrensningene er:
- Skader som er forårsaket ved utøvelse av 

risikoaktiviteter som f.eks. fjellklatring, dykking, 
boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace.

- Skader på grunn av deltagelse i organisert 
konkurranseidrett.

- Merutgifter ved behandling og opphold på 
private legevakter og klinikker.

- Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller 
kriminelle handlinger.

- Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder 
beruselse.

- Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smerte-
stillende eller narkotiske midler.

- Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, 
søvngjengeri eller besvimelse.

- Elev- og studentmedlemmer.

Kode F 
på kortet

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

Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen gjelder kun medlemmer 
som omfattes av Landsoverenskomsten 
for elektrofag samt Heisoverenskomsten.
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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 400 846,- kr            0,- kr 400 846,- kr 364 405,-

51 år kr 378 981,- kr            0,- kr 378 981,- kr 346 185,-

52 år kr 357 117,- kr            0,- kr 357 117,- kr 327 965,-

53 år kr 335 253,- kr            0,- kr 335 253,- kr 309 744,-

54 år kr 313 388,- kr            0,- kr 313 388,- kr 291 524,-

55 år kr 291 524,- kr            0,- kr 291 524,- kr 273 304,-

56 år kr 269 660,- kr            0,- kr 269 660,- kr 255 084,-

57 år kr 247 795,- kr            0,- kr 247 795,- kr 236 863,-

58 år kr 225 931,- kr            0,- kr 225 931,- kr 218 643,-

59 år kr 204 067,- kr            0,- kr 204 067,- kr 200 423,-

60 – 67 år kr            0,- kr 182 203,- kr 182 203,- kr 182 203,-

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

LOfavør Reiseforsikring - utvidelse
LOfavør Reiseforsikring kan utvides både med 
Toppdekning og med antall reisedager. Utvidelse til 
Toppdekning koster kr 455,-. 

Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret hele året. 
Bagasjen kan også komme bort på reiser i Norge, eller du 
kan få behov for syketransport.

Medlemsfordeler for deg

-  Gunstig pris
-  Gjelder i hele verden
-  Gjelder også egne barn som ikke bor sammen  

medlemmet. 

Forsikringen dekker...

-  Alle fritidsreiser i Norge og hele verden 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.

...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.

Utover dette dekker forsikringen:

-  Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset 
beløp.

-  Reiseansvar med inntil 5 millioner kroner.
-  Reisegods/bagasjeforsikring med inntil 25 000,- 

(for familie)
-  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)

-  Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom, 
 ulykkesskade, eller dødsfall med inntil 

 kr 50 000,-.
-  For reisegodsskader og behandlingsutgifter etter 

ulykkesskade er egenandelen kr 1 000,-. 

Øvrige skadetyper ingen egenandel.

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)

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

Reiseforsikring
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De neste sidene er en oversikt over forsikringer som 
du må ta kontakt med SpareBank 1 for å få kjøpt.

Slik bestiller du en eller flere individuelle/ 
frivillige forsikringer:
-  Ring din SpareBank 1-bank via Medlems-

Telefonen 815 32 600
-  Oppsøk din SpareBank 1-bank direkte
-  Fyll ut og send inn/faks servicekupongen  

(siste side)
-  Les mer om LOfavør-forsikringene på  

www.lofavor.no

Frivillig	gruppelivsforsikring
LOfavør	Pensjon	
LOfavør	Ulykkesforsikring
LOfavør	Barneforsikring
LOfavør	Husforsikring
LOfavør	Bilforsikring

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

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 2010:

 Alder Medlem

  Dødsfallsforsikring

 t.o.m. 50 år kr 364 405,-

 51 år kr 346 185,-

 52 år kr 327 965,-

 53 år kr 309 744,-

 54 år kr 291 524,-

 55 år kr 273 304,-

 56 år kr 255 084,-

 57 år kr 236 863,-

 58 år kr 218 643,-

 59 år kr 200 423,-

 60 – 67 år kr            0,-

Forsikringen koster kun kr 95,– 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 96,-

Individuelle 
forsikringer

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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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 tilegg justeres sparebeløpet med 3 % årlig. 
Langvarig arbeidsufør het er når du har vært mini-
mum 20 % sammenhengende sykemeldt i 
12 måneder, på grunn av sykdom eller ulykke 
inntruffet i innbetalings tiden.

...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 skattefradrag 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 skattefradrag, og samtidig 
få forsikret sparingen ved arbeidsuførhet. 

Ønsker du tilbud eller mer informasjon om LOfavør Pensjon, ta 
kontakt med din nærmeste SpareBank 1-bank eller se www.lofavor.no.

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 
Skattefradrag: 28 % av sparebeløpet, 
 maksimalt kroner 4 200
Formuesskatt: Ingen formuesskatt
Skatt: Betales først ved 
 utbetaling, og da som
 pensjonsinntekt
Bindingstid: Til lovfestet pensjonsalder
Utbetalingstid: Frem til 77 år, og i minst 
 10 år
Pris på forsikringen:  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

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

Forsikringen dekker...

- Både deg som medlem, din ekte-
felle eller samboer og hjemmebo-
ende, ugifte barn under 20 år.

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

- Utgifter til lege og tannlege etter 
ulykkesskade innenfor Norden, 
med inntil 5 % av forsikringssum-
men ved invaliditet.

- Frem til fylte 75 år.

...men dekker ikke!

De viktigste begrensningene er:
- Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som 

f.eks. fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og motor-
båtrace.

- Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett.
- Merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter 

og klinikker.
- Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle 

 handlinger.
- Skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse.
- Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller 

narkotiske midler.
- Skade som skyldes sykdom eller sykelig tilstand, søvngjengeri 

eller besvimelse.

Død Medisinsk 
inviliditet 100 %

Familiesamensetning 
på skadetidspunktet

A

B

C

D

200 000,-
200 000,-
200 000,-

260 000,-
260 000,-

400 000,-
328 000,-

700 000,-

100 000,-
100 000,-

105 000,-
105 000,-

120 000,-

  30 000,-

Medlem
Ektefelle/samboer 1)

Barn under 20 år, pr barn

Medlem
Ektefelle/samboer

Medlem
Barn under 20 år, pr barn

Enslig medlem

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

Slik beregnes erstatning ved ulykke

Forsikringssummene som er oppgitt her, gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. 
Blir man f.eks. 60 % invalid, vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikringssummen. Forsikringssummene er 
også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet, jfr følgende tabellen:

Pris per år: 
kr 423,-

1)  Samboere må ha to 
års botid dokumentert 
fra Folkeregisteret, eller 
felles bopel og felles barn. 
Egenandel (kr 1 000,-)
vil bli fratrukket ved  
behandlingsutgifter.
Ved barns død utbetales 
kr 50 000,-.

Ulykkesforsikring
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Trenger man å forsikre barn da?

Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom eller 
ulykke? LOfavør Barneforsikring gir ekstra god økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. 
Forsikringen krever ingen helseerklæring. Dette er en viktig medlemsfordel.

LOfavør Barneforsikring kan kjøpes fra barnet er 1 mnd og fram til den dag barnet fyller 16 år, men 
forsikringen gjelder fram til fylte 20 år. Det kan kun kjøpes en forsikring pr barn. Som medlem i forbundet 
har også besteforeldre og fosterforeldre adgang til å kjøpe forsikringen. Barnet må være medlem av norsk 
folketrygd og bosatt i Norge.

Forsikringen dekker...

-  Når sykdom eller ulykke fører til varig medisinsk 
invaliditet.

-  Dagpenger fra første dag ved sykehusopphold 
utover 2 uker.

-  Ombygging av bolig og kjøp av tekniske hjelpe-
midler.

-  Legebehandling ved sykdom og ulykke.
-  Tannlegebehandling ved ulykke.
-  Dødsfall som følge av sykdom eller ulykke.

- Livsvarig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller 
ulykke. beløpet gjelder ved 100 % invaliditet. Blir man f.eks 
50 % invalid, vil erstatningen bli kr 1 093 215,-

- Ombygging av bolig og innstalering av hjelpemidler i 
 boligen inntil 3 G

- Legebehandling

- Tannlegebehandling ved ulykkesskader

- Dagpenger ved sykehusopphold utover 2 uker, maksimalt 
180 dager.

- Barns død

30 G =  2 186 430,-

Inntil 3 G =  218 643,-

Inntil 1 G =  72 881,-

Inntil 1 G =  72 881,-

0,5 % av G = 364,-

1 G = 72 881,-

Dekker Forsikringssum

...men dekker ikke!

De viktigste begrensningene er:
-  Sykdom som er oppdaget før forsikringen ble 

kjøpt.
-  Sykdom hvis symptomet på sykdommen oppstår 

før det har gått 6 måneder etter at forsikringen 
er kjøpt.

-  Arvelige eller andre medfødte sykdommer hvis 
symptom har oppstått før fylte 2 år.

-  Utgifter som dekkes av det offentlige eller kan 
kreves erstattet fra annet hold.

Pris per år: 
kr 1 551,-

Hva er medisinsk invaliditet?
Med varig medisinsk invaliditet menes den   
legemlige skade vurdert uavhengig av personens
arbeidsevne.

1 G = 72 881, per 01.05.2009

Barneforsikring

Dette er en god husforsikring hvor sopp- og 
råtedekning er inkludert i prisen.

Du kan velge mellom Topp Husforsikring som gir deg maksimal sikkerhet, eller Standard Husforsikring.

Begge husforsikringene dekker bl.a...

-  Full gjenoppbygging av huset ditt når det er 
fullverdiforsikret.

-  Skader som skyldes brann, vannskader på grunn 
av rørbrudd, bruddskader på bygningsglass og 
sanitærporselen, naturskader, skader som skyldes 
snøtyngde eller takras, samt annen skade på 
bygning. (Visse unntak gjelder).

-  Merutgifter etter skade som skyldes offentlige 
påbud.

-  Ansvarsforsikring og rettshjelp.

...men dekker ikke!

De viktigste begrensningene er:
-  Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer.
-  Skade som skyldes at vann eller annen væske 

trenger inn i bygning fra drensledning, over-
vannsledning o.l.

-  Skade på gulv og vegger i selve våtrommet som 
skyldes at dette ikke er vanntett.

-  Sopp- og råteskader på vinduskarm, dørstokk, 
rekkverk, balkong o.l.

Husforsikring

Medlemsfordeler for deg
-  Lavere egenandel
-  Sopp- og råtedekning er 

inkludert i forsikringen
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Bilforsikring utviklet spesielt for LOmedlemmer!

Forsikringen gir deg toppvilkår til samme pris som en standard 
forsikring, og har lavere egenandel og høyere startbonus enn 
det som er vanlig.

Toppvilkårene dekker bl.a...

-  Full kaskoforsikring og leiebildekning i 
 ubegrenset periode etter skade.

-  Høyere erstatningssummer for tilleggsutstyr og 
løse gjenstander som ligger i bilen.

-  Maskinskade for inntil 8 år gammel bil.

...men dekker ikke!

De viktigste begrensningene er:
-  Skader på bilen som man selv har forårsaket 

forsettlig.
-  Skader der fører har vært påvirket av rusmidler.
-  Skader som oppstår under terrengkjøring, has-

tighetsløp o.l.
-  Maskinskade som skyldes gradvis slitasje, 

 unormal belastning av bilen eller bruk av deler 
som avviker fra fabrikantens.

Ungdomsavtale 

- for deg som er ung bileier under 23 år!
Sjåfører mellom 18 og 23 år er statistisk sett mer 
utsatt for skader enn andre, og betaler derfor en 
noe dyrere forsikring enn de bileiere som er litt 
eldre.

Med vår Ungdomsavtale får du som er ung 
dette tillegget tilbake med renter, hvis du kjører 
skadefritt i fem år fra tillegget ble betalt første 
gang, og hvis du har vært forsikret hos oss i hele 
perioden.

Medlemsfordeler for deg

- Lavere egenandel
- Startbonus på 30 prosent
- Samme bonus på bil nummer to ( inntil 70 %)

- Toppvilkår til standard pris

Ungdomsgaranti 

- for deg som har unge sjåfører av bilen!
Låner du bort bilen til førere under 23 år, er det 
økt risiko for at noe kan skje. Derfor økes normalt 
egenandelen ved kaskoskader med kr 6 000,-, 
dersom føreren er under 23 år.

Ved å kjøpe vår Ungdomsgaranti for kun kr 900,- 
pr år, beholder du din valgte egenandel ved 
kaskoskader, uavhengig av hvem som kjørte bilen 
på skadetidspunktet.

Bilforsikring
©

 A
&
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Forsikring

Bank

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. 

©
 Per D

ahl / Johnér

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 LO-medlem.

Ta kontakt med nærmeste SpareBank 1-bank og be om LOfavør Bankfordeler. 
SpareBank 1-bankene har over 340 kontorer fordelt over hele landet.

MedlemsTelefonen 815 32 600: Tast 1, deretter 1 for Bank. 
www.lofavor.no - meny banktjenester. Se også servicekupongen siste side.

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.

Samler du bank og forsikring i SpareBank 1 
oppnår du våre beste fordeler.

I SpareBank 1 kan du oppnå inntil 
25 % rabatt på forsikringene dine, 
om du er både bank- og forsikrings-
kunde hos oss.

Gjelder skadeforsikring. En av forsikringene 
må være bil-, hjem- eller husforsikring. LOfavør 
Kollektiv Hjemforsikring teller som en forsikring.

Bank-
kunde 

5 %

3 Forsikringer

10 %

4 Forsikringer

15 %

5 Forsikringer pluss eKunde

20 %

Meld deg på 
LOfavør 

Nyhetsbrev
www.lofavor.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.lofavor.no
-  Ring MedlemsTelefon 815 32 600 og tast frem til ønsket 

medlemsfordel (se telefonmeny for MedlemsTelefonen s 28)
-  Fyll ut og send inn/faks servicekupongen – (se siste side)
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Nå kan du få lån til bil, MC, caravan og båt med inntil 
100 % finansiering! Med lån fra SpareBank 1 Finans får 
du rask behandling og blant markedets beste betingelser. 

Medlemsfordeler for deg
– Billigere lån
Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr 
samt en konkurransedyktig rente

– Frihet
Med LOfavør Billån er det selve objektet som 
er panteobjektet. Det betyr at du slipper å stille 
 sikkerhet for eksempel i boligen din, noe som gir 
deg større frihet i fremtiden

Lån med betalingsforsikring 
– det trygge og fornuftige valget 

Lån med betalingsforsikring er en betalings-
forsikring hvor du som kunde får dekket månedlige 
terminbeløp i inntil 12 mnd ved: 

- 100 % sykemelding i mer enn 30 dager 
- 100 % arbeidsledighet eller permitering i mer 

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

På Egne Hjul 
– et eget ungdomskonsept 

Med LOfavør På Egne Hjul fra SpareBank 1 Finans 
får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og 
med fokus på sikkerhet. 

- Du kan låne kr 30 000,- – kr 100 000,-
- Lavere behandlingsgebyr, lavere termingebyr 

samt en konkurransedyktig rente 
- Nedbetalingstid max 5 år 
- Kun 10 % i egenkapital 
- Kun krav om ansvarsforsikring og 
 betalingsforsikring

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 
Nettsaldo – som du til enhver tid kan se på 
www.lofavor.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. 

Betingelser: Årspris kr 0. Varekjøpsgebyr kr 0. Fakturagebyr kr 0. Uttak i bank kr 75 + 1 % av uttak. Minibankuttak kr 35 + 1 % av 
uttak. Nominell rente per måned: 1,52 %. Effektiv årlig rente ved kr 1.000, kr 10.000 og kr 20.000: 19,92 %. Min. å betale ved forfall: 
2,5 % av utestående saldo, min. kr 250. Overtrekksgebyr kr 125. Purregebyr kr 59. Valutapåslag ved omregning fra annen valuta 1,75 %. 
Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. Velger du å betale hele beløpet innen forfall koster det deg 0 kr i rente. Betales kun deler 
av beløpet, vil det belastes renter på hele beløpet fra kjøpstidspunkt til dato for innbetaling. 
Priser per 7. juli 2009. For oppdaterte priser, samt avtalevilkår, se www.lofavor.no/kredittkort

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

Billån Kredittkort

Hvem behandler 
søknaden din? 

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

Se også servicekupongen 
siste side. Du vil deretter 

bli kontaktet av 
SpareBank 1 Finans.
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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, deretter 1 for Strøm.
www.lofavor.no - meny «Strøm». 
Se også servicekupongen siste side.

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 charter operatører, 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.lofavor.no/feriereiser 

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

Strøm Feriereiser
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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.

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 5, deretter 3 for Salg av bolig/ fritidseiendom
www.lofavor.no – meny «Salg av bolig». 
Se også servicekupongen siste side.

Trenger du advokatbistand?

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

Vi legger stor vekt på å bistå deg raskt og effektivt, bl.a. gjennom vår elektroniske saksgang på Internett 
eller vår tilgjengelighet gjennom LOfavør sin medlemstelefon. Om nødvendig bistår vi også gjennom 
videre korrespondanse, møtevirksomhet, forhandlinger og føring av saker for alle rettsinstanser.

Rettshjelpsdekning: Ved videre bistand i tvistesaker vil vi søke om rettshjelpsdekning gjennom 
Kollektive hjemforsikringen for deg som er medlem av et LO-forbund, og du 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

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 6 for Advokatbistand. 
www.lofavor.no - meny «Juridisk hjelp». 
Se også servicekupongen siste side.

Spesialavtale på drivstoff hos Shell (gjelder ikke Shell express) 

Medlemsfordeler for deg

-  25 øre per liter i bonus 
-  30 øre per liter i bonus fra første liter ved kjøp av 

over 600 liter i løpet av et kvartal
-  Ytterligere bonus i kampanjer (kampanjer 

 offentliggjøres på www.lofavor.no)

Hvordan spare bonus?

- Trekk medlemskortet gjennom kortleseren og 
du blir automatisk registrert som Trumf-medlem. 
Registrerer du bankkortet ditt hos Trumf, trenger 
du kun benytte bankkortet for å oppnå bonus. 

Hvordan ta ut bonus?

- Bonusen avregnes kvartalsvis, og du kan når som 
helst ta ut bonusen din enten som kontanter eller 
ved kjøp av varer gjennom Trumf.

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 5, deretter 2 for Bonus på drivstoff. 
www.lofavor.no - meny «Drivstoff».

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

Bonusen beregnes av aktuell pumpepris på den enkelte stasjon. 

AdvokatbistandTelefoni	og	bredbånd

Eiendomsmegling Bonus	på	drivstoff

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 lørdag (du betaler kun for oppkobling 
 – kr 0,89 per samtale)

*Gjelder basisabonnement

Mobiltelefon

-  Fri etablering og innmelding
-  30 inkluderte ringeminutter per måned for alle  

fakturabaserte abonnement fra Telenor  
(med unntak av Surfprat, Djuice og Talkmore)

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.lofavor.no 

www.lofavor.no - meny «Telefoni og Bredbånd». 
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Rica Hotels 
vil tilby deg «Det Gode Vertskap» på over 80 hoteller 
i Norge og Sverige

Tilbudet gjelder fra fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet, på et begrenset antall rom. 
Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Ved bestilling får du svar innen 1 arbeidsdag.

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

Hotellkjeden har over 160 hoteller under merkenavnene Comfort, Quality, Quality Resort, Clarion 
og Clarion Collection. Kjeden har over 70 hoteller i Norge.

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

Medlemsfordeler for deg

Priser for 2010 i Norge*
-  Dobbeltrom kr 995,- per rom per natt inkl. frokost

-  Enkeltrom kr 830,- per person per natt inkl. frokost 

-  Ekstraseng kr 145,- per person per natt inkl. frokost

Alle prisene er i NOK og inkl. mva

*Tilbudet gjelder ikke på Grand Hotell, Morgedal Hotell 
  og Storefjell Høyfjellshotell.

Priser for 2010 i Sverige
-  Dobbeltrom kr 1 095,- per rom per natt inkl. frokost

-  Enkeltrom kr    895,- per person per natt inkl. frokost 

-  Ekstraseng kr    145,- per person per natt inkl. frokost

Alle prisene er i SEK og inkl. mva

Medlemsfordeler for deg

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

Finland og Baltikum

Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. 
Medlemmer av et LO-forbund får rabatt på den 
til enhver tid beste tilgjengelige pris. 

Overnattingen må forhåndsbestilles for å få 
medlemsfordelen.

Medlemsfordeler for deg

-  10 % rabatt på forhåndsbetalte leier 
 (World on Wheels)* 
-  Inntil 15 % rabatt på ikke forhåndsbetalte leier i 

hele verden 
-  20 % rabatt på weekend- og kampanjepriser i 

Norge (korttidsleie) 
-  Svært gunstige priser på varebil og langtidsleie 

(Hertz FlexiLease) 

*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 alle som er medlem av et 
LO-forbund 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.lofavor.no - meny «Leiebil»

Kutt verkstedsregningen hos Snap Drive!

Snap Drive er et rimeligere alternativ til merkeverkstedene. Snap Drives faglærte mekanikere utfører alt 
arbeid etter fabrikkens spesifikasjoner og du får stempel i serviceheftet, akkurat som hos merkeverkstedet. 

Vis medlemskortet og meld fra om at du er 
medlem av et LO-forbund ved levering og henting!

Medlemsfordeler for deg

-  EU-kontroll kr 290,-
- 30 % rabatt på dekk
- 5 % rabatt på alle oppdrag som overstiger 
 kr 2 500,-*
- Ved rent oljeskift betales kun olje og 
 eventuelt filter

*Gjelder ikke med andre rabatter eller tilbud

Her finner du våre verksteder: 

Oslo og Akershus: Nordstrand, Helsfyr, Majorstua, 
Sandaker, Ryen, Rødtvet, Sandvika, Asker og Ski. 
Drammen: Drammen sentrum. Romerike: Jessheim.
Trondheimsområdet: Sorgenfri, Innherred og  Tiller. 
Bergensområdet: Lagunen, Bergen sentrum og Åsane. 
Stavanger-/Sandnesområdet: Forus og  Mariero. 

MedlemsTelefonen 815 32 600: 
Tast 5, deretter 4 for Service på bil. 
www.lofavor.no - meny «Bilvedlikehold».

Bilvedlikehold Hotell

Leiebil Hotell

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

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

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, Bil og 
Eiendomssalg
1  Strøm
2  Bonus på drivstoff
3  Salg av bolig/fritidseiendom
4  Service på bil

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.
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LOfavør gir gode medlemsfordeler for deg og familien

Regn ut hvor mye dere kan spare, bruk fordelskalkulatoren på 
www.lofavor.no

Brosjyren er trykket 
på resirkulert papir


