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Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) … 
ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer totalt er 
ca 30.000. NNN er en sammenslutning av lønnstakere innen alle områder av 
nærings- og nytelsesmiddelindustrien i hele landet. Gjennom tilslutning til LO 
står vi sammen med 900 000 andre fagorganiserte.

Som medlem i NNN …
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. I denne brosjyren kan du lese om hvilke 
 forsikringer NNN har knyttet til medlemskapet.

LOfavør – fordelene ved å være mange er mange
NNN jobber for at du skal være trygg ikke bare i arbeidslivet, men også i fritiden. 
Derfor har du som medlem tilgang til gode fordeler gjennom LOfavør. Som 
 forbruker er det mange viktige valg du må gjøre, og situasjoner hvor det er  
spesielt viktig å velge riktig. Siden vi er mange, har vi kraft til å forhandle gode 
priser og vilkår fra de beste leverandørene. Vi stiller også krav om at våre 
leverandører respekterer etiske retningslinjer og miljø. Du slipper å bruke tid på 
vanskelige leverandørsammenligninger fordi vi allerede har gjort jobben for deg. 
Du kan være trygg på at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og 
at det er en seriøs leverandør som står bak.

Medlemskortet …
er først og fremst et bevis på at du er organisert i NNN. På kortet  frem kommer 
det hvilke forsikringer du har inkludert i medlemskapet ditt. Kortet er  dessuten 
nøkkelen til dine medlemsfordeler. Vis medlemskortet eller oppgi  medlems-
nummer og få fordelene dine.

Mer informasjon om LOfavør …
får du ved å ringe Medlemstelefonen på 815 32 600 eller besøke lofavør.no

Jan-Egil Pedersen
Forbundsleder i NNN 
Januar 2015



3

  4 Kollektive forsikringer 
 Mer informasjon om hva kollektive 
 forsikringer er på side 4
 05 LOfavør Kollektiv hjemforsikring
 06 LOfavør Grunnforsikring
 07 LOfavør Fritidsulykkesforsikring
 08 NNNs Uføreforsikring

  9 Skadeforsikringer
 10 LOfavør Reiseforsikring
 11 LOfavør Husforsikring
 12 LOfavør Bilforsikring
 13  Øvrige skadeforsikringer
 
14  Personforsikringer
 15 LOfavør Barne- og ungdomsforsikring
 16 LOfavør Betalingsforsikring boliglån
 16 LOfavør Kritisk sykdom
 17 LOfavør Livsforsikring 
 17 LOfavør Uførepensjon
 17 LOfavør Uførekapital
 18 LOfavør Pensjonskapitalbevis
 18 LOfavør Ulykkesforsikring

19 Flere medlemsfordeler
 19 Bank 
  19 LOfavør UNG
   19 BSU
   19 Boliglån
   19 Betalingsforsikring
  20 Bankfordeler
   20 LOfavør Boliglån
   20 LOfavør Brukskonto
   20 LOfavør Sparekonto
   20	 LOfavør	Konfliktlån
   20 LOfavør Forskudd på lønnsgaranti
  20 Eiendomsmegling
  21 LOfavør MasterCard   
  22 LOfavør Billån
 23 Juridisk 
  24 LOfavør Advokatforsikring
  25 Advokatbistand
 25 Ferie & opplevelse
  26 LOfavør Feriereiser
  26 Leiebil
  27 Hotell
 28 Energi
  28 Strøm
 29  Mobilt Bredbånd
 
30 Slik går du frem når du skal bestille, kjøpe  
 eller ønsker mer informasjon om et produkt
 30 LOfavør Medlemstelefon
 31 LOfavør Servicekupong

Side

 
 

Side

Side

Side

Side

Innhold



4

Du har allerede Norges beste innboforsikring  
– Kollektiv hjemforsikring i medlemskapet ditt. 

På de neste sidene kan du lese om hvilke 
forsikringer som er  tilknyttet medlemskap i 
NNN. 

Vær  opp merksom på at du kan ha reservert 
deg mot noen av disse. Er du lærling-, elev- 
 eller studentmedlem, er det egne betingelser 
for hvilke obligatoriske forsikringer du har.

Din trygghet er viktig – også utenom arbeidstiden.
Som medlem i NNN har du allerede forsikringer inkludert i 
medlemskapet ditt. Forsikringene betaler du  sammen med 
medlemskontingenten.

Sjekk selv på Min Side
Du	finner	enkelt	hvilke	forsikringer	du	har	
i ditt medlemskap ved å logge deg inn på 
Min Side på lofavør.no. Du kan også 
kontakte NNN.

OBS: Du kan også ha forsikringer gjennom din 
lokale forening eller klubb. Sjekk med disse 
om hvilke forsikringer du har. 

Skade kan 
meldes på 

servicenummer

02300
I dette heftet har vi kun tatt med et utdrag av forsikringenes betingelser.
Fullstendige vilkår finner du på lofavør.no. Du kan også kontakte SpareBank 1 
via Medlemstelefonen 815 32 600. 

Kollektive forsikringer
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LOfavør 
Kollektiv hjemforsikring (H)
Du har Norges beste  innboforsikring inkludert i 
medlemskapet ditt!
Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre  forsikringssum,  
noe som gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. 

Forsikringen leveres av SpareBank 1

Forsikringen dekker blant annet:
– skade på innbo og løsøre i 
 hjemmet ditt i forbindelse med  
 brann, eksplosjons- og vann- 
 ledningsskade
– tyveri i forbindelse med innbrudd.  
 Også tyveri fra balkong eller  
 terrasse
– typiske uhell, f.eks skade på   
 gjenstander som blir revet ned,  
 velter eller lignende
– låst sykkel utenfor forsikrings- 
 stedet
– tyveri av løsøre fra låst bil
– matvarer i fryseboks
–	flytteforsikring
– rettshjelp
– ansvarsforsikring
– ID-tyveri

Flere med LOfavør Kollektiv  
hjemforsikring i samme hus-
stand?
Hvis	flere	i	husstanden	har	LOfavør	
Kollektiv hjemforsikring, slipper du 
egenandel ved skade.

Kode H 
på kortet
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Forsikringen leveres av SpareBank 1

LOfavør Grunnforsikring (G)
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  event- 
uelle andre livsforsikringer du måtte ha.

Yrkesaktive medlemmer med fast bosteds-
adresse utenfor Norden har rett til dobbel 
forsikringssum.

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 44 185,-

Forsikringssummer for LOfavør Grunnforsikring
Gjelder fra 01.01.2015

Alder Medlem
Ektefelle/
samboer Barn

t.o.m. 50 75 884,- 75 884,- 44 185,-  
pr. barn 
under 21 år
uavhengig 
av medlem-
mets alder.

51 71 325,- 71 325,-

52 67 365,- 67 365,-

53 63 406,- 63 406,-

54 59 448,- 59 448,-

55 55 489,- 55 489,-

56 51 530,- 51 530,-

57 47 570,- 47 570,-

58 43 610,- 43 610,-

59 39 651,- 39 651,-

60 35 693,- 35 693,-

61 31 736,- 31 736,-

62 27 774,- 27 774,-

63 23 815,- 23 815,-

64 19 857,- 19 857,-

65 15 899,- 15 899,-

66 11 939,- 11 939,-

67 7 979,- 7 979,-

68 7 732,- 7 732,-

69 7 485,- 7 485,-

70 7 238,- 7 238,-

71 6 991,- 6 991,-

72 6 744,- 6 744,-

73 6 497,- 6 497,-

74 6 250,- 6 250,-

75 og 
eldre

6 000,- 6 000,-

Kode G 
på kortet
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LOfavør
Fritidsulykkesforsikring (F)
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 frem til du fyller 70 år. 
Ta kontakt med NNN eller gå inn på Min Side 
på lofavør.no, om du trenger mer informasjon 
om forsikringen. 

Forsikringen leveres av SpareBank 1

Sikkerhets- 
nett ved
ulykke

Medlem som har ektefelle, samboer eller livsarvinger    Enslig medlem

100 000,- 10 000,-* Død

200 000,- 200 000,-* Invaliditet

10 000,- 10 000,-* Behandlingsutgifter

*Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig.

Kode F 
på kortet



NNNs Uføreforsikring
Dette er en forsikring som er spesielt tilrettelagt for NNNs 
medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om 
du skulle bli langtids sykemeldt eller varig arbeidsufør. 
 Forsikringen gjelder for de medlemmer som har tilsluttet 
seg ordningen ved å betale tilsendt separat faktura.

Forsikringssummer
Forsikringssummen er totalt på kr 353 480,-*. 
Forsikringssummen reduseres med kr 17 674,- 
for hvert år medlemmet er eldre enn 50 år når 
forsikringen forfaller til utbetaling.

Utbetaling ved langtids sykemelding
Ved sykemelding ut over 12 måneder utbetales 
1 % av forsikringssummen hver måned til 
saken er endelig avgjort. Ved vedtak om 
varig uførhet utbetales det resterende som et 
 engangsbeløp. Ved friskmelding blir rest-
beløpet ny forsikringssum. Sykemeldings-
perioden må være påbegynt før fylte 60 år.

Utbetaling ved varig arbeidsuførhet
Blir du erklært minst 50 % varig arbeidsufør 
som følge av sykdom eller ulykke utbetales 
resten av forsikringssummen som et engangs-
beløp. 

For å få rett til utbetaling på forsikringen, må 
den sammenhengende sykemeldingsperioden 
være påbegynt før fylte 60 år.

Følgende tabell viser forsikringssummene for 
noen utvalgte aldre:

  

NB! Blir du minst 50 % arbeidsufør innen to 
år etter at du meldte deg inn i  forsikringen 
av en sykdom/ lidelse som du hadde på 
 innmeldingstidspunktet, og som det antas at 
du kjente til, har du ikke krav på erstatning for 
varig uførhet.

Du må være 100 % arbeidsdyktig når du blir 
med på NNNs Uføreforsikring.

* Forsikringssummene reguleres 1. januar hvert 
 år i takt med folketrygdens grunnbeløp (G). 
 For 2015 benyttes G = kr 88 370,-

Pris kr 397,- per måned.
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Alder
Utbet. pr. mnd. 
etter 12 mnd.*

Forsikrings-
sum totalt*

50 år og yngre kr  3 535 kr  353 480

55 år kr  2 651 kr  265 110

60 år kr  1 767 kr  176 740
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Derfor bør du bytte til LOfavør forsikringer:
• Lavere egenandel
• Markedets beste bonussystem
• Inntil 25 prosent samlerabatt
• Solid forsikringsleverandør
• Nå får du også rabatt på LOfavør skade- 

forsikringer om du har utvalgte person- 
forsikringer

NNN har valgt SpareBank 1 som sin leverandør 
av forsikring. SpareBank 1 har langerfaring 
som forsikringsleverandør og scorer høyt på 
kundetilfredshet – både før og etter skade.

NNN har forhandlet frem et komplett forsikringstilbud 
til deg. Bytter du til LOfavør, får du lavere egenandel og 
mange	flere	fordeler	på	forsikring.	

Melde skade? 

Ring 02300
– hele døgnet

Det er 
enkelt å bytte 

forsikringsselskap!
Ta kontakt gjennom 

 LOfavør Medlemstelefon 
815 32 600 eller gå inn 

på lofavør.no, så 
hjelper vi deg!

Denne brosjyren inneholder en forenklet beskrivelse av SpareBank 1s
skadeforsikringer, og er ikke et juridisk bindende dokument.
For detaljert informasjon – se gjeldende forsikringsvilkår.

Skadeforsikringer
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LOfavør Reiseforsikring

Velg den som passer for deg
Velg mellom vår standardforsikring som 
dekker det viktigste, eller vår toppforsikring 
som gjelder hver gang du går ut av ytterdøra. 
 Toppforsikringen stiller ingen krav til over natting 
og gir høyere erstatningsbeløp ved ulike skader. 

Gjelder hele familien
Reiseforsikringen gjelder deg som medlem 
samt ektefelle/samboer og barn under 20 år, 
uavhengig av om familien reiser samlet eller 
hver for seg. 

Reise med lang varighet
Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 60 dagers varighet, men du kan velge
å utvide med 90, 120 eller 180 døgn ved lengre utenlandsopphold.

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Mer informasjon på www.lofavør.no 

Alle som skal ut å reise trenger en  reiseforsikring! LOfavør Reiseforsikring gjelder hele 
året og avbestillingsforsikring er inkludert. Med LOfavør Reiseforsikring får du hjelp hele 
døgnet i hele verden.
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LOfavør Husforsikring
Husforsikringen gir deg blant annet 
 følgende fordeler:
-  sopp- og råteforsikring er inkludert
-  hvis huset ditt blir totalskadet, bygger vi nytt 

uten å trekke fra for elde og slitasje
-  lavere egenandel. Kun kr 3 000,-

Velg forsikringen som passer for deg
Velg mellom vår standard husforsikring som 
dekker det viktigste, eller vår toppforsikring 
som	dekker	flere	typer	skader	og	gir	høyere	
erstatningsbeløp.  

Vi hjelper deg 
Ta kontakt gjennom LOfavør Medlems-
telefon 815 32 600 eller gå inn på 
lofavør.no,	så	hjelper	vi	deg	å	finne	riktig	
forsikring. 

Ett oppgjør, én kontaktperson 
og én egenandel
Du har allerede LOfavør Kollektiv hjem 
innbo forsikring. Velger du LOfavør 
Husforsikring slipper du å snakke med 
to ulike forsikrings selskap ved skade. 
Du betaler bare én egenandel og får et 
raskere og tryggere oppgjør. 

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Mer informasjon på www.lofavør.no 
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Forsikringen leveres av SpareBank 1  Mer informasjon på www.lofavør.no 

LOfavør Bilforsikring

- Startebonus på hele 30 prosent
- Samme bonus på bil nummer to med inntil 

70 prosent
- Du	oppnår	toppbonus	inntil	fire	år	raskere	

enn det som er vanlig i markedet
- Du slipper bonustap ved første skade etter 

kun tre skadefrie år med 75 prosent bonus

Velg bilforsikring etter behov
Toppkasko – vår beste bilforsikring
Kasko – dekker det viktigste
Minikasko – gir erstatning ved brann og tyveri
Ansvarsforsikring – er lovpålagt å ha

Låner du bort bilen din til noen under 23 år? 
Hør med oss om vår ungdomsgaranti, som 
gjør at du slipper økt egenandel ved skader.

Vi hjelper deg!
Ta kontakt gjennom LOfavør Medlemstelefon 
815 32 600 eller gå inn på lofavør.no, så 
hjelper	vi	deg	å	finne	riktig	forsikring.	

Med vår bilforsikring får du markedets beste bonussystem og svært gode vilkår.
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Forsikringene leveres av SpareBank 1  Mer informasjon på www.lofavør.no 

Det lønner seg å samle forsikringene sine på ett sted. 
Ta kontakt gjennom LOfavør Medlemstelefon 815 32 600 eller gå inn på lofavør.no,  
så hjelper vi deg!

Vi har forsikringene du trenger
Gjennom LOfavør kan du enkelt skaffe deg flere forsikringer.

• LOfavør Fritidsbåtforsikring
•  LOfavør Fritidshusforsikring
•  LOfavør Hunde- og katteforsikring
•  LOfavør Motorsykkelforsikring
•  LOfavør Campingvognforsikring
•  LOfavør Verdisakforsikring
•  LOfavør Snøscooterforsikring
•  LOfavør Mopedforsikring
•  LOfavør Tilhengerforsikring
•  LOfavør Student- og lærlingforsikring
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Dessverre blir ikke alltid livet slik vi har tenkt oss. 
Faller du utenfor arbeidslivet, enten fordi du blir 
kritisk syk, arbeidsufør eller opplever at noen i 
familien dør, skal du slippe å bekymre deg for 
økonomien. Vi tilbyr forsikringer som hjelper deg 
slik at du kan opprettholde din levestandard. 
Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver om 
dine behov. Slik trygger du deg selv og dem du 
er glad i hvis noe uventet skjer.

Solid forsikringsleverandør
NNN har valgt SpareBank 1 som sin lever-
andør av forsikring. SpareBank 1 har lang 
erfaring som forsikringsleverandør og scorer 
høyt på kundetilfredshet. 

Hvilke medlemsfordeler får du?
- ingen etablerings- eller endringskostnader
-  ingen administrasjonsomkostninger som 

eKunde (elektronisk kunde)
-  din ektefelle/samboer og barn får samme 

prisfordeler når familiens forsikringer samles 
på samme betalingsavtale 

OBS: Mange har personforsikringer gjennom 
forbund/foreninger eller via arbeidsgiver. 
Sjekk hva du har før du kjøper egne 
personforsikringer.  

Du kan også kjøpe LOfavør Personforsikringer.
NNN har forhandlet frem gode avtaler for deg slik at du kan trygge din 
økonomiske fremtid. 

Denne brosjyren inneholder en forenklet beskrivelse av SpareBank 1s 
personforsikringer, og er ikke et juridisk bindende dokument. For detaljert 
informasjon – se gjeldende forsikringsvilkår.

Personskade 
kan meldes ved 

å ringe 

02300

Personforsikringer



15

LOfavør
Barne- og ungdomsforsikring

 
Forsikringen leveres av SpareBank 1                                Mer informasjon på www.lofavør.no

Blir barnet ditt rammet av alvorlig sykdom 
eller ulykke kan dette få store økonomiske 
konsekvenser for deg og barnet.
Barne- og ungdomsforsikringen gir deg 
og barnet ditt trygghet. 

Her er noen av dekningene: 
- sikrer barnet ditt en engangsutbetaling ved 

sykdom eller ulykke
- gir deg dagpenger ved barnets sykehus-

opphold
- gir deg erstatning for behandlingsutgifter  

ved ulykke
- gir deg støtte til tilpasning av bolig og 

tekniske hjelpemidler
- gir deg ekstra hjelpestønad dersom hjelpe-

stønad fra NAV er innvilget

Uførepensjon for barn og unge
Visste du at barn som blir uføre må klare seg 
med en begrenset inntekt resten av livet?  
Ved å inkludere uførepensjon i forsikringen, 
sikres barnet ditt trygghet for inntekt i voksen-
livet. 

Hvem kan kjøpe LOfavør Barne- 
og ungdomsforsikring?
Som medlem kan du kjøpe LOfavør Barne-  
og ungdomsforsikring til dine barn mellom
2 måneder og 16 år. Forsikringen varer frem  
til barnet fyller 20 år, men inkluderte uføre- 
dekninger fortsetter automatisk med barnet  
inn i voksenlivet – uten ny egenerklæring  
om helse. Når barnet fyller 20 år opprettes 
automatisk en ulykkesforsikring som gir  
erstatning på inntil 15G ved varig medisinsk 
invaliditet som følge av en ulykke.
 

Veiledningstelefonen
Hvis	det	utenkelige	rammer,	er	det	viktig	å	få	informasjon	om	offentlige	ytelser	ved	barns	
sykdom eller ulykke. Derfor har vi opprettet en veiledningstelefon for deg som har LOfavør 
Barne- og ungdomsforsikring. Her får du svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved 
ditt barns sykdom eller ulykke.

Ekstra fordeler for 
deg som medlem av 
et LO-forbund:
•	 Ingen	egenandeler	
•	Veiledningstelefon
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LOfavør Kritisk sykdom

Hvorfor forsikring ved kritisk sykdom?
Forsikringen trygger økonomien i en periode 
med alvorlig sykdom. Kanskje ønsker nære 
familiemedlemmer redusert arbeidstid. Velger 
du denne forsikringen kan du sikre deg mot 
økonomiske bekymringer, og fokusere på å bli 
frisk. 

Hvilke diagnoser dekker LOfavør Kritisk 
sykdom? 
•	Kreft
•	Godartede	svulster	i	hjerne	og	ryggmarg
•	Hjerteinfarkt
•	Koronar	bypass-operasjon	eller	angioplastikk	

(PCI)
•	Operasjon	av	hjerteklaff
•	Operasjon	av	hovedpulsåren	(aorta)
•	Hjerneslag	-	Sekkformet	utvidelse	av	 

hjernens pulsårer 
•	Multippel	sklerose	(MS)
•	Motornevronsykdom
•	Tverrsnittlammelser	som	følge	av	sykdom
•	Parkinsons	sykdom
•	Nyresvikt
•	Organtransplantasjon
•	Blindhet	som	følge	av	sykdom
•	Døvhet	som	følge	av	sykdom

Hvor mye kan jeg forsikre meg for?
Du kan selv velge forsikringssum mellom  
kr 100 000.- og kr 750 000.- Ønsker du en
forsikringssum utover dette, vurderes dette  
på individuell basis.

Når kommer LOfavør Kritisk sykdom 
til utbetaling? 
- forsikringssummen utbetales når endelig 

diagnose fra din lege forelegges SpareBank 1, 
 og at du er i live 30 dager etter at endelig 

diagnose er stilt. 

LOfavør Betalingsforsikring 
boliglån

Hva er LOfavør Betalingsforsikring 
 boliglån?
Arbeidsledighetsdekning
+ krav om et boliglån i hvilken som helst bank
= Betalingsforsikring boliglån

Når kommer LOfavør Betalingsforsikring 
boliglån til utbetaling?  
-  fra andre måned du er ufrivillig arbeidsledig 

eller permittert 
- valgt årlig forsikringssum utbetales i 

månedlige rater

LOfavør Betalingsforsikring boliglån sikrer at boliglånet ditt fortsatt nedbetales selv om du 
ikke kan jobbe på grunn av ufrivillig arbeidsledighet eller permittering. På den måten er du 
sikret å beholde både boligen og det gode forholdet med banken du har lån i. Hvis boligen 
er det viktigste å sikre økonomisk er dette riktig forsikring for deg.

Hvis du får en kritisk sykdom kan det være vanskelig å jobbe. Denne forsikringen er 
utviklet for å begrense de økonomiske utfordringene gjennom en engangsutbetaling 
som utbetales kort tid etter at du blir syk. 
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LOfavør Livsforsikring
Hvis en av familiens forsørgere faller 
bort,  oppstår det også et inntektstap 
når lønnsinntekten forsvinner. 

Livsforsikring gir en engangsutbetaling 
som bidrar til tryggere økonomi for de 
etterlatte. 

Hvor mye kan jeg forsikre meg for?
Du kan selv velge forsikringssum mellom 
kr 100 000,- og kr 10 000 000,-.

Når kommer LOfavør Livsforsikring 
til utbetaling?
- forsikringssummen utbetales ved dødsfall 
-  uansett årsak 
-  du kan selv velge hvem som skal motta 

utbetalingen

LOfavør Uførepensjon
Hvis du blir langvarig sykmeldt på grunn 
av sykdom eller ulykke kan inntekten 
din  reduseres kraftig. Offentlig trygd vil 
 normalt ikke dekke den inntekten du 
hadde som yrkesaktiv.

Med en uførepensjon får du trygghet for 
inntekt, slik at du kan kompensere for inntekts-
bortfall dersom du faller utenfor arbeidslivet. 

Hvor mye kan jeg forsikre meg for?
Du kan selv velge forsikringssum mellom 
kr 20 000,- og kr 100 000,- årlig. Eventuell 
høyere forsikringssum avhenger av din inntekt. 

Når kommer LOfavør Uførepensjon 
til utbetaling? 
- uførepensjonen utbetales etter 12 måneders 

sammenhengende sykemelding på minst 
 50 % 
-  den årlige forsikringssummen du har valgt 

utbetales i månedlige rater 

Sjekk ut vår uførekalkulator på lofavør.no, og 
se hvilke økonomiske konsekvenser å bli ufør 
vil få for deg.

LOfavør Uførekapital
Dersom du skulle bli varig arbeidsufør som 
følge av sykdom eller ulykke vil  inntekten 
som oftest bli kraftig  redusert. Med uføre-
kapital sikrer du deg en engangsutbetaling 
hvis du ikke kan jobbe lenger. Du bestem-
mer selv hva utbetalingen benyttes til. 

For eksempel: 
- nedbetale gjeld 
- senke de månedlige utgiftene 
- helsebringende aktiviteter 
- tilpasning av bolig

Hvor mye kan jeg forsikre meg for?
Du kan selv velge forsikringssum mellom 
kr 100 000,- og kr 3 000 000,-. 

Når kommer LOfavør Uførekapital 
til utbetaling?
- forsikringssummen utbetales tidligst etter 

to år hvis du har vært minst 50 prosent 
sammenhengende arbeidsufør og arbeids-
uførheten er varig

Alle forsikringene leveres av SpareBank 1   Mer informasjon på www.lofavør.no  
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LOfavør Pensjonskapitalbevis

LOfavør Ulykkesforsikring

Ved å samle avtalene dine unngår du i tillegg 
unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du 
får enklere oversikt og bedre kontroll over din 
fremtidige pensjon. Et pensjonskapitalbevis 
har du dersom du tidligere har  jobbet på en 
arbeidsplass som sparer til pensjon for sine 
ansatte i en innskuddsbasert tjenestepensjon.

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

Forsikringen dekker:
- både deg som medlem, din ektefelle/ 
 samboer og ugifte barn under 20 år
- ulykkesskader i fritiden som fører til varig 

medisinsk invaliditet eller død
-  for barn gjelder forsikringen hele døgnet
- utgifter til lege og tannlege etter ulykkes-

skade innenfor Norden, med inntil 5 % av 
forsikringssummen ved invaliditet

- frem til du fyller 75 år

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

Som medlem av et LO-forbund får du gode betingelser for dine pensjonskapitalbevis.   

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

Mer informasjon på www.lofavør.no                                   Fordelene leveres av SpareBank 1

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

Familiesituasjon Død Medisinsk invaliditet 100 %*

Medlem kr 100 000,- kr 200 000,-
Ektefelle/samboer kr 100 000,- kr 200 000,-
Barn under 20 år (per barn) 1 G kr 200 000,-
Medlem kr 105 000,- kr 260 000,-
Ektefelle/samboer kr 105 000,- kr 260 000,-
Medlem kr 120 000,- kr 400 000,-
Barn under 20 år (per barn) 1 G kr 328 000,-
Enslig medlem kr 30 000,- kr 700 000,-
*Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig.
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Forbundene har i lang tid arbeidet med å utvikle fordeler som gir deg 
økonomisk trygghet i privatlivet.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver slik at du til enhver tid får  
dekket dine økonomiske behov.

LOfavør UNG
Grunnpakken for deg som er medlem av et LO-forbund og 
er mellom 18 og 34 år. Et veldig godt tilbud til deg som er i 
etableringsfasen. 

BSU
Høy rente på sparepengene.
Som medlem i et LO-forbund, får du en rente-
fordel på 0,25 prosentpoeng på toppen av 
bankens allerede høye BSU-rente. I tillegg kan 
du få dobbel rente første året du sparer.* 

*Forutsetter at du ikke har BSU i Sparebank 1 eller i annen 
bank fra før. 

Boliglån
- 0,10 % rabatt på bankens allerede gode rente
- ingen etableringsgebyr

Betalingsforsikring
- trygghet om du mister jobben eller blir 

permittert
- ingen krav om helseerklæring

Bank For økonomisk
rådgivning,

ta kontakt med
din nærmeste
SpareBank 1 

-bank.

Mer informasjon på www.lofavør.no                                   Fordelene leveres av SpareBank 1
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Bankfordeler

Eiendomsmegling
Som medlem får du fordeler ved salg av bolig.

Ring 
800 34 363 

for å komme i kontakt 
med din nærmeste 
EiendomsMegler 1.

Du sparer kr 5 000.- når du selger boligen din via  
EiendomsMegler 1*  

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.

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

Mer informasjon på www.lofavør.no                          Fordelen leveres av EiendomsMegler 1

LOfavør Boliglån
Lån til bolig med gunstige vilkår.
Medlemsfordeler for deg: 
- ingen gebyr ved etablering*
-	 en	refinansiering	per	år	uten	omkostninger*
- hvis takst kreves av banken, refunderes 

taksthonoraret når lånet utbetales
* Vi dekker gebyr inntil kr 2 000,-

LOfavør Brukskonto
Medlemsfordeler for deg: 
- gratis uttak i SpareBank 1s minibanker
- gratis bruk av bankkort i inn- og utland ved 

kjøp av varer og tjenester

LOfavør Sparekonto
Medlemsfordeler for deg: 
- høyere rente fra første krone til deg som er 

medlem i et LO-forbund

Renter og betingelser vil variere. Ta derfor 
kontakt med din nærmeste SpareBank 1-bank.

Mer informasjon på www.lofavør.no

LOfavør Konfliktlån*

Konfliktlån kan være aktuelt hvis du 
blir økonomisk  rammet på grunn av en 
 konflikt på arbeidsplassen. 

For	å	få	Konfliktlån	må	konflikten	være	lovlig.	
Din	fagforening	kan	svare	for	om		konflikten	 
er lovlig.

Medlemsfordeler for deg:
-	 boliglånsrente	på	konfliktlån

LOfavør Forskudd 
på lønnsgaranti*
Forskudd på lønnsgaranti kan være aktuelt 
hvis du blir  permittert. 

For å få en lønnsgaranti fra SpareBank 1 må 
du først kontakte din fagforening og du må ha 
kundeforhold opprettet i SpareBank 1. 

Medlemsfordeler for deg: 
- lån som forskudd på penger fra lønns-

garantifondet til boliglånsrente

*	LOfavør	Konfliktlån	og	LOfavør	Forskudd	på	lønnsgaranti		
   krever ordinær kreditt vurdering

Bankfordelene leveres av SpareBank 1
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Visste du for eksempel at:
-	 hoteller	og	bilutleiefirmaer	reserverer	ofte	

et beløp i en kort periode som garanti for 
betalingen. Hvis du benytter LOfavør Master-
Card unngår du at pengene blir  bundet opp 
på din brukskonto

- LOfavør MasterCard kan benyttes alle steder 
som tilbyr elektronisk billett. Hvis du oppgir 
kortnummeret ditt når du bestiller, kan du 
benytte selve kortet som billett og dermed 
reise papirløst

- 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 LOfavør  Master -
 Card på reise. Da vil ingen ha tilgang til din 

brukskonto, og du unngår å bli  frastjålet 
store kontantbeløp eller få reisekontoen tømt

Kredittkort
Som medlem kan du søke om LOfavør MasterCard. 

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.

Kostnader ved kjøp Kredittgrense
og fornyelse:  inntil kr 50.000
Årspris kr   0,-
Tilleggskort kr   0,-
Erstatningskort kr   0,-
eFakturagebyr kr   0,-
Gebyr papirfaktura kr 35,-

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 kontant-
uttak over skranke.

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

Rente:  
Nominell rente varekjøp: 18,30 % per år
Nominell rente kontantuttak: 19,28 % per år
Effektiv	rente	varekjøp	pr.	år:	 21,49	%* 
*	 Effektiv	rente	er	21,49	%	(basert	på	et	eksempel	på	
 kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp 
 er på kr 16 311,51).

Valuttapåslag 1,75 %
Overtrekksgebyr** kr 125,-   
Purregebyr kr   64,-   
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 35,- + 1 % av beløp.
Ved kontantuttak vil det bli beregnet renter fra uttaksdato.
** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kreditt-
grensen overskrides.

Gjeldende standard prisliste fra 1. januar 2014

Mer informasjon på www.lofavør.no 
LOfavør MasterCard leveres av EnterCard

Oppdaterte 
priser og vilkår 

finner du til 
enhver tid på 

lofavør.no

LOfavør MasterCard er et kredittkort som du kan betale med på over 35 millioner 
 brukersteder verden over. Du har full oversikt over alle transaksjoner og fakturaer 
 gjennom din nettbank – som du til enhver tid finner på lofavør.no/kredittkort.



Med LOfavør Billån er det selve kjøretøyet som er panteobjekt. 
Det betyr at du sparer sikker heten i boligen din, noe som gir deg større frihet. 

LOfavør Billån 
Drømmer du om ny bil, båt, MC eller caravan?

Medlemsfordeler for deg:
- våre beste lånebetingelser
- behandling på dagen og rask utbetaling
- mulighet for betalingsforsikring
- mulighet for betalingsfrie måneder
- inntil 10 års nedbetalingstid
-	inntil	100	%	finansiering

Nå får du
betalingsforsikring
på lånet ditt. Det

gir deg ekstra
trygghet!

LOfavør Billån leveres av SpareBank 1 Finans Mer informasjon på www.lofavør.no 
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Juridisk
Nesten alle av oss  kommer i situasjoner hvor vi må, eller burde  
hatt juridisk hjelp. 

 Advokathjelp er dyrt for de fleste, vi tilbyr derfor to gunstige måter  
du kan sikre deg god juridisk hjelp på. 

På neste side kan du lese mer om de to ulike tjenestene. 
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LOfavør Advokatforsikring

Forsikringen dekker:
-		hjelp	av	advokat	til	å	forebygge	konflikter,	 

og om nødvendig ta saken din hele veien 
gjennom rettssystemet

-  hele 15 timer generell juridisk rådgivning i 
året

-  advokatbistand for inntil 2 millioner kroner 
ved rettslig tvist. Dette omfatter også mot-
partens saksomkostninger

-  tilgang til juridiske avtaler og skjemaer,  
utarbeidet av advokat

Hva kan jeg bruke advokatforsikringen til?
Samlivsbrudd: Å være samboer er ikke det 
samme som å være gift. Med en samlivskontrakt  
kan	du	unngå	konflikter	senere	i	livet.
Barnesaker: Dette er krevende saker preget 
av	sterke	følelser.	Vårt	fokus	er	å	finne	løsninger	
som er til barnets beste.
Arv:	Arveregler	er	vanskelige	og	konflikter	kan	
ødelegge familieforhold. Snakker du tidlig nok 
med	en	ekspert	kan	slike	konflikter	unngås.
Forbrukerkjøp: Ved kjøp av varer og hånd-
verkertjenester er det mange fallgruver. Vi 
ivaretar dine rettigheter som forbruker.
Fast eiendom: Råd og hjelp innen områder 
som	nabokonflikter,	kommunale	forhold,	husleie	
og borettslag.
Avtaler og kontrakter: Vi hjelper deg slik at 
du	unngår	konflikter	i	fremtiden.	

LOfavør Advokatforsikring leveres av HELP Forsikring AS.  
Se fullstendig oversikt over deknings-områder og vilkår på www.help.no (eller www.lofavor.no)

Kollektiv avtale om advokatforsikring for 
klubber og foreninger gjennom LOfavør
Klubber og foreninger i LO kan tegne LOfavør 
Advokatforsikring kollektivt for sine medlemmer. 
Dette tilbudet er aktuelt for klubber og 
foreninger i forbund som ikke har kollektiv 
avtale om advokatforsikring. 

Ved avtale for klubb/forening vil forsikringen 
gjelde for alle medlemmer, men med reser-
vasjonsrett for eksisterende medlemmer ved 
inngåelsen av avtalen. 

Forsikringen bestilles av klubben/foreningen 
gjennom LOfavør. 

Premien er kr 80 per medlem per mnd  
i 2015. 

Pris:

kr149,-
per mnd

fra 1.1.2015*

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

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

 

Med advokatforsikring får du din egen advokat fra HELP Forsikring, landets største 
advokatmiljø innen privatrett. Forsikringen gir deg og din familie rett til spesialisert  
advokathjelp innen de viktigste privatrettslige områdene. Som med all forsikring må 
behovet for hjelp oppstå etter at du har kjøpt forsikringen. Du betaler ingen timepris, 
kun forsikringspremien.



Ferie & 
opplevelser

Ferien er noe vi alle gleder oss 
til. Den  planlegges ofte i god 
tid og det er mye som skal på 
plass.

I dag er det mange leverandører 
som skal sammenlignes og det 
kan være vanskelig å velge. 

Vi har 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.
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Advokatbistand
Som medlem får du 
fordeler på advokat- 
bistand i privatlivet.

Legalis har lang erfaring og har 
spesialister innen de fleste områder 
du kan støte på som privatperson, 
enten det gjelder familie, arv, fast 
eiendom, forbrukerrett, kontrakter, 
skifte, barn eller lignende.

Du får øyeblikkelig hjelp av advokat og 
tilgang til viktige juridiske kontrakter.  
Du er garantert tilbakemelding i saken 
din innen en virkedag. 

Rettshjelpsdekning
Ved videre bistand i tvistesaker får du 
hjelp til å søke om rettshjelpsdekning 
gjennom LOfavør Kollektiv hjemforsik-
ring.

Medlemsfordeler for deg:
- reduserte priser på all juridisk bistand

Fordelen leveres av  
Advokatfirmaet Legalis AS              
Mer informasjon på www.lofavør.no
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Leiebil 
Som medlem får du fordeler 
på leiebil. 

Medlemsfordeler for deg:
-  minimum 10 % rabatt på leier  

over hele verden
-  kampanjer på opptil 33 % rabatt  

over hele verden 
-  gratis medlemskap i service-  

og fordelsprogrammet  
Hertz Gold Plus Rewards

Du er 
garantert 
rabatten 

når du bestiller 
via LOfavør

Fordelen leveres av Hertz Mer informasjon på www.lofavør.no 

Husk at du må oppgi avtalenummer  
CDP 858691 hvis du bestiller direkte fra Hertz.

Fordelen leveres av LOfavør Feriereiser                          Mer informasjon på www.lofavør.no

LOfavør Feriereiser 
Som medlem får du fordeler på feriereiser hvis du  
bestiller hos LOfavør Feriereiser.
- Nå kan du også bestille et utvalg av våre reiser direkte på lofavør.no

Medlemsfordeler 
for deg:

Du får hjelp med reise-
planleggingen slik at du 
kan føle deg trygg på at 

du finner reisen som 
passer for deg og 

din familie.

Rabatt på 
en rekke type 

reiser
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Hotell 
Som medlem får du fordeler på overnatting.
Nordic Choice Hotels
Nordic Choice Hotels gjør det enkelt for 
deg! 

Medlemsfordeler for deg:
Du får 20 % på alle våre hoteller i Norge.
I tillegg får du 10 % rabatt på alle kjedens 
hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum.

Fordelen leveres av Nordic Choice Hotels

Scandic Hotels NYHET!
Scandic Hotels er Nordens ledende hotell-
kjede med nærmere 230 hotell i Europa.

Medlemsfordeler for deg: 
Tilbudet gjelder pr rom alle ukedager, på alle 
romkategorier inklusiv frokost.  
NOK 150,- i rabatt på gjeldende publiserte 
flex	pris.*	Tilbudet	gjelder	ved	ledig	kapasitet.
*  Rabatten regnes i lokal valuta på alle destinasjoner. 
*  Rabatten er basert på valuta kurs pr oktober 2014 og korrigeres for  
 endringer 1 gang pr år .

Fordelen leveres av Scandic Hotels

Over-
nattingene 

bør forhånds-
bestilles

Bestill gjennom  
lofavør.no for å være  
sikker på riktige priser.

Mer informasjon på www.lofavør.no 
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Medlemsfordeler for deg:
- Topp 5-garanti – en av landets beste
 strømavtaler
- SPAREPAKKEN for kr 1,50 per dag

TOPP 5-GARANTI
Med TOPP 5-GARANTI gir NorgesEnergi deg
trygghet i et marked med over 100 leverandører
med ulike priser. Din strømpris vil på årlig basis
garantert være blant de 5 rimeligste, målt mot
en representativ liste over 20 av landets strøm-
leverandører. Disse 20 leverandørene dekker til
sammen 80 % av markedet, og representerer
derfor	de	strømleverandørene	«folk	flest»	har.
Avtalen gir deg trygghet for en konkurranse-
dyktig pris, selv når prisene svinger opp og ned
med årstider og værforhold.

SPAREPAKKEN - en ekstra trygghet i 
hverdagen
- NorgesEnergi dekker strømregningen din 
 hvis du blir syk eller arbeidsledig
- NorgesEnergi dekker egenandelen din ved
 strømskade i hjemmet
- Individuell energirådgivning
- Tilgang til Enøkbutikken med strømsparende
 produkter til innkjøpspris

Mer informasjon på www.lofavør.no 
Fordelen leveres av NorgesEnergi

Strøm er en stor  kostnad i vår  personlige   
økonomi, og valg av riktig  leverandør er  
viktig. Det er mange  leverandører å velge  
 mellom, og det kan være vanskelig å velge.

Siden vi er mange, har vi kraft til å  forhandle  
gode priser og vilkår fra de beste  leveran- 
dørene. 

Vi har 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 
Som medlem får du fordeler på strøm. 
Strømprisene svinger opp og ned med årstider og værforhold. Hvis du skal sikre deg den beste 
strømprisen	til	enhver	tid	må	du	bytte	leverandør	flere	ganger	årlig.	Det	trenger	du	ikke	å	tenke	 
på hvis du velger vår strømavtale.

Energi
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Fordelene ved å være mange er mange.
Med 900 000 medlemmer har LOfavør forhandlet frem gunstige og  
trygge avtaler for deg som er medlem i et LO-forbund. 

Mobilt Bredbånd
Med sin unike arealdekning og teknologi
tilbyr vår samarbeidspartner ice.net en enkel
internettløsning du kan ta med deg overalt.
Bruk i Sverige og Danmark er også inkludert  
i abonnementet.

Du får markedets gunstigste betingelser 
på:
-  R90 bredbåndsrouter til kr 1,-
-  LOfavør Alltid abonnement til kr 259,-  
 per mnd
-  inntil 8 GB per mnd

Du kan enkelt sjekke om det er dekning der
du bor med sms. Send kodeordet dekning  
og ditt postnr til 08200.

Mer informasjon www.lofavør.no 
Fordelen leveres av Ice.net

LOfavør 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 er ikke ansvarlig for de varer og tjenester 
som tilbys, herunder informasjon fra leverandører. Ved eventuell reklamasjon, skal den enkelte leverandør 
 kontaktes direkte. LOfavør tar videre forbehold om eventuelle skrivefeil eller  unøyaktigheter, samt at 
innhold, priser og vilkår kan bli endret i etterkant av at denne brosjyren ble trykket.



Medlemstelefon 
815 32 600
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.

Nå har medlemskortet og fordelene dine 
kommet til mobilen. Sjekk hva du har når 
som helst, og hvor som helst.

Appen fungerer både på iPhone og Android og 
er selvfølgelig gratis.
Send <APP> til 26250  
så sender vi deg en  
nedlastningslink på SMS.
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1 
Bank, forsikring og billån
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  Scandic Hotels
 2  Nordic Choice Hotels
3  Leiebil
4  LOfavør Reiseforsikring

5 
Strøm og internett
1 Strøm
2 Internett

6 
Juridisk
1  Advokatforsikring
2  Advokatbistand
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Jeg ønsker å bli kontaktet om:

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

Fukt og kleb igjen

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
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lofavør.noBrett kupongen

LOfavør Advokatforsikring
LOfavør Barne- og ungdomsforsikring
LOfavør Betalingsforsikring boliglån
LOfavør Bilforsikring
LOfavør Campingvogn- og tilhengerforsikring
LOfavør Fritidsbåtforsikring
LOfavør Fritidshusforsikring
LOfavør Hunde- og katteforsikring
LOfavør Husforsikring
LOfavør Kritisk sykdom 
LOfavør Livsforsikring
LOfavør Mopedforsikring
LOfavør Motorsykkelforsikring
LOfavør Reiseforsikring

LOfavør Snøscooterforsikring
LOfavør Uførekapital 
LOfavør Uførepensjon
LOfavør Ulykkesforsikring
LOfavør Verdisakforsikring

Advokatbistand
Bankfordeler
LOfavør Billån
Eiendomsmegling
LOfavør MasterCard
Strøm



LOfavør 
Svarsending 1022
0090 Oslo

Fordelene ved å være 
mange er mange
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