Inntil 25 % samlerabatt
Når du samler alle skadeforsikringer i SpareBank 1 gjennom LOfavør
kan du få inntil 25 prosent helkunderabatt. Innboforsikringen har du
allerede, og du er derfor på god vei mot samlerabatt.

www.a-p-f.no
post@a-p-f.no

3 Forsikringer
Bankkunde

5%

10 %
4 Forsikringer

15 %
5 Forsikringer pluss eKunde

20 %
Gjelder skadeforsikring. En av forsikringene må være bil-, hjem- eller
husforsikring. LOfavør Kollektiv Hjemforsikring teller som en forsikring.

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

Enkelt å bytte forsikringsselskap!
Alt du trenger å gjøre er å kontakte SpareBank 1 for å flytte
forsikringene dine.

Ønsker du mer informasjon, fullstendige vilkår
eller tilbud på forsikring, kontakt oss:
LOfavør MedlemsTelefon: 815 32 600
Internett: www.lofavør.no
SMS: Send <LOS + ditt postnummer> til 26250

LOfavør gir gode medlemsfordeler
for deg og familien din.

MedlemsTelefonen:
815 32 600
www.lofavør.no
E-post: post@lofavor.no

Fordelene ved
å være mange
er mange

LOfavør - mange fordeler for deg som er organisert i APF
Bedre forsikringer for deg som er organisert i Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF)
NYHET:
Personforsikringer

LO har fremforhandlet et stort og
godt forsikringstilbud til medlemmene
sine – levert av SpareBank 1.

Nå kan du kjøpe personforsikringer fra
LOfavør. Som medlem av et LO-forbund får du:

Som medlem får du blant annet:

- Ingen tegnings- eller endringskostnader
- Ingen administrasjonskostnader som e-kunde
- Ektefelle, samboer og barn oppnår samme
prisfordeler når familiens forsikringer samles på
samme betalingsavtale

• Norges beste innboforsikring
• Lavere egenandel
• Inntil 25 % samlerabatt på
skadeforsikring

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver om dine
behov slik at du kan trygge deg og de du er glad i.

• Solid forsikringsleverandør
LOfavør Kollektiv hjemforsikring (H)
– Norges beste innboforsikring

I tillegg kan du kjøpe forsikringer
med LO-fordeler for:

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. Bokstavkode H på medlemskortet.
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Bil
•
Campingvogn
•
Fritidsbåt
•
Fritidshus
Hund og katt
•
Hus
•
Moped
•
Motorsykkel		
Pensjon

Reise
Snøscooter
Student- og lærlingforsikring
Tilhenger
Ulykke
Verdisak (dyre/verdifulle
enkeltgjenstander

Lavere egenandel
Som LO-medlem betaler du 3 000 kroner i
egenandel 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.

Kontakt:
Besøk oss på lofavør.no eller send
SMS til 26250 med kodeord <LOS>.
Du kan også ringe oss på 815 32 600
eller sende inn svarkupongen.

•
•
•
•
•
•

Uførepensjon
Livsforsikring
Kritisk sykdom
Betalingsforsikring boliglån
Uførekapital
Barne- og ungdomsforsikring

Full oversikt finner du på lofavør.no

LOfavør Servicekupong
Flere medlemsfordeler

Jeg er medlem av APF og ønsker å bli kontaktet om:

Bank

Advokatforsikring

Uførekapital

Bankfordeler hos SpareBank 1
Medlemslån - Konfliktlån - Forskudd på
lønnsgaranti - Brukskonto og Sparekonto.

Barne- og ungdomsforsikring

Uførepensjon

Betalingsforsikring boliglån

Ulykkesforsikring

Bilforsikring

Verdisakforsikring

Billån hos SpareBank 1 Finans
Du kan få lån til bil, båt, MC og caravan med inntil
100 % finansiering! Rask behandling og blant
markedets beste betingelser.

Campingvogn- og tilhengerforsikring

LOfavør MasterCard hos EnterCard
Trygghet og fleksibilitet i hverdagen.
Eiendomsmegling hos EiendomsMegler 1
Kr 2 000,- i rabatt ved salg av bolig. En gratis
rådgivningstime hos megler.

Fritidsbåtforsikring

Advokatbistand

Fritidshusforsikring

Bankfordeler

Hunde- og katteforsikring

Billån

Husforsikring

Eiendomsmegling

Kritisk sykdom

MasterCard

Livsforsikring

Pensjon

Mopedforsikring

Strøm

Motorsykkelforsikring

Juridisk
Advokatbistand hos Advokatfirmaet Legalis AS
Advokatforsikring hos HELP Forsikring

Reiseforsikring
Snøscooterforsikring
Student- og lærlingforsikring

Energi

Se
lofavør.no

Strøm hos NorgesEnergi AS

Ferie & Opplevelse
Feriereiser hos LOfavør Feriereiser
Leiebil hos Hertz
Hotell hos Rica Hotels
Hotell hos Choice Hotels

Navn:
Adresse:

Telekommunikasjon
Telefoni og bredbånd hos Telenor

På www.lofavør.no kan du melde deg
på LOfavør Nyhetsbrev.
Du vil da motta nyheter
og tilbud fra LOfavør
Husk:
direkte på din mail.

Vis medlemskortet
eller oppgi
medlemsnummer.

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 folderen ble trykket.

Postnr/-sted:
Telefon:
E-post:
Medlemsnummer:

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

Riv løs kupongen og send den til: LOfavør, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo.
Du kan også sende kupongen på telefaks til LOfavør 21 02 89 50, eller henvende
deg på e-post til post@lofavor.no

