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Norsk Sjømannsforbund
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Norsk Sjømannsforbund (NSF) …

 

Som medlem i NSF …

LOfavør – Fint for deg. Bra for mange 

Medlemskortet – fysisk og digitalt

 

Mer informasjon om fordelene du har via LOfavør

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund  
Januar 2023
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Hvilke forsikringer har jeg?
Ved å logge deg inn på lofavor.no på MinSide 
eller i LOfavør-appen, får du rask oversikt over
hvilke forsikringer du har. Både de du har via 
forbundet og hvilke du har tegnet selv. 

Vær oppmerksom at du kan ha reservert deg
mot noen av forsikringene. Som lærling-, elev-  

I over femti år har LOfavør kjempet for at du og dine skal ha ekstra 
trygghet hjemme. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen  

medlemskapet ditt.  

eller studentmedlem, er det egne betingelser  
for hvilke  forsikringer du har i ditt medlemskap.

Du kan også kontakte Norsk Sjømannsforbund.  
I tillegg kan du ha forsikringer gjennom din 
lokale forening eller klubb. Sjekk med dem  
om hvilke forsikringer du har. 
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Kollektive forsikringer

 
på lofavor.no.  
Du kan også kontakte SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring via Medlemstelefonen 
416 06 600 eller gå inn på lofavor.no.  
Skade kan også meldes på servicenummer 915 02 300 eller direkte fra LOfavør-appen.
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 Fremtind Forsikring.

LOfavør Innboforsikring
Du har Norges beste  innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt! 
Forsikringen gjelder i Norden på medlemmets faste bosted og i annen bolig* som bebos 
av medlemmet. 

Forsikringen har ingen øvre forsikringssum 
totalt sett og dekker blant annet:

   
 

 

Generell egenandel ved skade er kr 2 000  

 

 

*Du må ha egen innboforsikring på fritidshus.
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LOfavør Grunnforsikring
Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall. 
Utbetalingen er høyest i de periodene av livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er 
størst. Erstatningen kommer alltid i tillegg til  eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha.

Forsikringen dekker blant annet:

 

 Fremtind Forsikring.

Forsikringssummer for utvalgte aldre.

Alder Medlem
Ektefelle/
samboer Barns død

 
 

 
 

alder.

eldre
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LOfavør Advokatforsikring

HELP Forsikring AS.  
lofavor.no 

Som medlem i Norsk Sjømannsforbund har du LOfavør Advokatforsikring inkludert i  
medlemskapet! *
Din egen advokat gir deg trygghet i privatlivet. HELP har landets største advokatmiljø for 
privatpersoner. Med LOfavør Advokatforsikring får du ubegrenset juridisk rådgivning, og 
hvis saken må til retten, dekkes advokathjelp med opptil 3 millioner kroner. I tillegg dekker 
forsikringen motpartens saksomkostninger slik at du ikke risikerer å måtte betale mot-
partens advokatregning om du taper saken. Du betaler ingen timepris.

Hva kan jeg bruke Advokatforsikringen til?
Min Side: 

Familie- og barnerett:  
 

 

Arv: 

Kjøpsrett:

Fast eiendom: 

 

 
 

Forsikringsoppgjør:  
 

 

Førerkortbeslag:

Netthets: 

ID-tyveri: 

* gjelder ikke LO studentmedlemskap eller LO elevmedlemskap, ta 
kontakt med forbundet dersom du ønsker HELP advokatforsikring 
i tillegg?
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LOfavør Reiseforsikring

SOS: Vår døgnåpne alarmsentral om du trenger helsehjelp, +47 22 96 50 45.  
Vi vet hvilke behandlingssteder som anbefales der du er.

Er det andre ting vi kan hjelpe deg med, ringer du 915 02 300 / fra utlandet +47 915 02 300.

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring! LOfavør Reiseforsikring gjelder hele 
året og avbestillingsforsikring er inkludert. Med denne forsikringen er du og familien din 
forsikret på alle typer reiser året rundt.  
Husk at reiseforsikringen gjelder fra du går hjemmefra. 

Forsikringen dekker blant annet:

 

Men dekker ikke…

 etterlatt

Med LOfavør Reiseforsikring får du hjelp hele 
døgnet i hele verden.

 
  

 Fremtind Forsikring.  
 lofavor.no 

NB! 
Ta kontakt med Norsk 

Sjømannsforbund 
om du ønsker å tegne 

denne forsikringen.
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Forsikringer

Benytt deg av dine forsikringsfordeler 
 

ett komplett forsikringstilbud som gir deg mange fordeler.

SpareBank 1 er vår samarbeidspartner for både bank- og forsikrings- 
produkter, og LOfavør forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt  
forsikringsselskap Fremtind Forsikring. De er en erfaren aktør som  
gir rask og god hjelp til medlemmene våre.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1 om dine  
forsikringsbehov, slik at du kan føle deg trygg på at du har de forsikringene  
du trenger.

Med forsikringer fra LOfavør gir du ekstra trygghet til det 
som er viktig for deg.

 
har vi det som trengs når uhellet er ute for noen av oss. En dag er det kanskje du som 
trenger hjelp, en annen dag er det noen andre. Sammen gir vi trygghet til hverandre.

 
på lofavor.no. Du kan også kontakte SpareBank 1 sitt forsikringsselskap Fremtind Forsikring via 
Medlemstelefonen 416 06 600 eller gå inn på lofavor.no.  
Skade kan også meldes på servicenummer 915 02 300 eller direkte fra LOfavør-appen.

Det er  
enkelt å bytte 

forsikringsselskap!
Få hjelp ved å ringe LOfavør 
Medlemstelefon 416 06 600,  
på lofavor.no eller ta kontakt  

via LOfavør- appen.
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Dette får du uten tillegg i pris: Vi hjelper deg

LOfavør Husforsikring

Vi ønsker at du alltid skal være trygg på at du er godt dekket. Derfor får du toppdekning 
– uten tillegg i pris. 
Med Topp husforsikring er du ekstra godt dekket. 

Ett oppgjør, én kontaktperson og én 
egenandel

 
  

 Fremtind Forsikring. 
 lofavor.no 
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LOfavør Bilforsikring

Vi ønsker at du alltid skal være trygg på at du er godt dekket – uten tillegg i pris.
Med Topp bilforsikring er du ekstra godt dekket. 

Dette får du uten tillegg i pris:

 

 

Vi hjelper deg 
 

 
  

 Fremtind Forsikring.  
 lofavor.no 
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 Fremtind Forsikring.  
 lofavor.no 

 
 
 
 

 

 

Dine medlemsfordeler:

 

 

LOfavør Barneforsikring

Visste du at barn som blir uføre må klare seg med en begrenset inntekt resten av livet? 
Barneforsikring hjelper barnet ditt og familien økonomisk hvis det utenkelige skjer. 
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 LOfavør Medlemstelefon 416 06 600 lofavor.no
LOfavør-appen.

Du kan også kjøpe

 – (topp dekning  
 uten tillegg i pris) 

– (topp dekning  
 uten tillegg i pris) 

 

LOfavør Student- og lærlingforsikring
Reiseforsikringen dekker:

Ulykkesforsikring 
– sikkerhetsnett ved ulykke. En ulykke kan gi 
store økonomiske konsekvenser.

Alle studenter og lærlinger bør ha en hel-
årlig reiseforsikring. Du som  står registrert 
som student-lærlingmedlem i forbundet 
ditt får nå vår beste reiseforsikring og 
ulykkesforsikring for kun kr 981 i året. 

 
  

 Fremtind Forsikring. 
 lofavor.no 
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Bank

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

SpareBank 1 er en familie av selvstendige banker med sterk lokal 
tilhørighet med kontorer over hele landet. Med fokus på personlig 
rådgivning og gode digitale løsninger, gir SpareBank 1 deg trygghet 
i hverdagsøkonomien. SpareBank 1 har også Norges beste mobil-
bank,* der du blant annet kan betale regninger med kameraet, få 
oversikt over studielånet ditt og få full oversikt over hva du bruker 
pengene på med «Min økonomi».

 

Med boliglån fra SpareBank 1 skal du som medlem være trygg på å få en av markedets beste  
betingelser – også over tid.

Vi har inngått en egen avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN, som tilbyr sine 
beste boliglånsrenter til deg som er medlem.

Du kan også benytte deg av andre SpareBank 1-banker som tilbyr gode fordeler på boliglån til 
deg som er medlem.

Bolig er ofte den største utgiftsposten du har, og vi har derfor fremforhandlet en av 
Norges beste renter på boliglån for deg som medlem.

Vi anbefaler deg å snakke  
med en rådgiver slik at du til  

enhver tid får dekket dine  
økonomiske behov.
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LOfavør Førstehjemslån

Priseksempel Førstehjemslån:  
 

*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og 
depotgebyr. 

LOfavør Boliglån Ung

Priseksempel Boliglån Ung:  
 

*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og 
depotgebyr.

LOfavør Boliglån
 

 

Priseksempel Boliglån:  
 

 

*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og 
depotgebyr. 

Depositumslån

Priseksempel Depositumslån: 
 

Boligsparing for unge (BSU)
Høy rente på sparepengene. 

 
 

Priseksempel Førstehjemslån:  

Forskudd på lønnsgaranti*

 

Fordeler for deg: 

*

 

 

Medlemsfordeler for deg: 

 
 

* 
vurdering.

   
   

SpareBank 1.  lofavor.no 



LOfavør Egen pensjonskonto

 
  

SpareBank 1 Forsikring.  lofavor.no 

 
Som medlem får du:

Nå får du mulighet til å samle innskuddspensjon fra tidligere, nåværende og fremtidige 
jobber på samme konto med LOfavør Egen pensjonskonto. Det vil være store gevinster ved 
å samle pensjonssparingen fordi store kollektive avtaler gir langt bedre betingelser. 
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Som medlem får du: 
 

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

 
  

SpareBank 1 Forsikring.  lofavor.no 

LOfavør Pensjonskapitalbevis
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Når er det lurt å bruke kredittkort?

 
 

 

Med LOfavør Mastercard får du:

 
 

Priser LOfavør Mastercard

 
lofavor.no/kredittkort

Priseksempel ved utsatt betaling:

 

LOfavør Mastercard Ung

Kredittkort
Med LOfavør Mastercard har du ekstra  
trygghet ved handel på nett og når du  
er på reise. 

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

 lofavor.no/kredittkort.  
 LOfavør Mastercard leveres av SpareBank 1 Kreditt.

Hva er riktig og feil bruk av kredittkort?
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Eiendomsmegling

 

 
 

* Gratis verdivurdering – (forbehold om maks kjøreavstand 25 km og 1 verdivurdering pr år.  
Forbeholdene gjelder ikke om EiendomsMegler 1 får oppdraget.)

 
  

EiendomsMegler 1.  lofavor.no 

Medlemsfordeler som gir deg trygghet ved salg av bolig.

Ring 
51 91 54 00 

for å komme i kontakt 
med din nærmeste 
EiendomsMegler 1.
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LOfavør Billån

SpareBank 1 Finans  lofavor.no 
 

Dine fordeler:

 Priseksempel bil og caravan:
 

 

Drømmer du om ny bil, båt, motorsykkel og campingvogn?
Med LOfavør Billån tar vi pant i kjøretøyet. Det betyr at du sparer den ledige sikkerheten  
i boligen din så du får større frihet om du trenger å oppgradere, eller får andre uventede  
store kostnader.

 

 



Ferie og fritid
Ferie og fritid var noe av det første som ble tilgjengelig av fordeler 
i privatlivet for LO-medlemmer. 

LO skjønte tidlig at det var viktig med ferie- og fritidstilbud som ga 
alle arbeidstakere mulighet til rekreasjon, og pleie av familielivet.
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Vi har inngått et samarbeid med Apollo! Med de reiser du både trygt og komfortabelt til herlige 
reisemål over hele verden. 

Medlemsfordeler 

 Apollo Reiser  lofavor.no 

LOfavør Feriereiser 

NYHET! 
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 lofavor.no ferie/fritid 

Gjennom LOfavør får du billetter til kultur- opplevelse og sportsarrangementer.

Rabatt på billettene hos blant annet: Aktiviteter sammen med frivillige organisasjoner: 

Hurtigruten

Dine medlemsfordeler:

 

810 03030 
lofavor@hurtigruten.com

lofavor.no/hurtigruten

Med Hurtigruten kan du oppleve et bredt spekter av aktiviteter og opplevelser knyttet til norsk 
natur, kultur og historie, både om bord på skipene og på land.

Opplevelser
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Leiebil 

 Hertz. lofavor.no 

Du får: 

 

CDP 858691.

* Rabatt gis på grunnpris, ikke obligatoriske forsikringer,  
tilleggsutstyr, skatter og avgifter.

Student 

CDP 828276 

Som medlem i LOfavør har du tilgang på rabatterte priser i ett av verdens største bildelings-
selskaper, Hertz. 

 
 

Du er 
garantert rabatten 

når du bestiller 
via LOfavør.
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 lofavor.no 
 

Hotell 

Nordic Choice Hotels
er ett av Nordens største hotellkonsern med 
hoteller på over 100 destinasjoner.

Dine fordeler:

 
 

 student/lærlingmedlem 

Dine fordeler:

Scandic Hotels
Scandic er den største hotellkjeden i Norden 
med et nettverk av omtrent 270 hoteller i 
6 land.

 

Dine fordeler:  
 

 lofavør.no.
 

* Gjelder ikke i Kristiansand i Juli.  
** Frokost kommer i tillegg i Tyskland og Polen.

Bestill gjennom lofavor.no  
eller via LOfavør-appen for  
å være sikker på at du får  
riktig pris.
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Energi

   
 Fjordkraft lofavor.no 

hvilken strømleverandør du skal velge.

Derfor har vi gjort jobben for deg, slik at du kan føle deg trygg på 
at du velger en god løsning, at du ikke betaler for mye og at det 
er en seriøs leverandør som står bak.

Strøm 
LOfavør har gjort det enkelt for deg å benytte din medlemsfordel på strøm.  
Vi har fremforhandlet gode betingelser hos Fjordkraft, slik at du kan få en strømavtale  
vi går god for. 

Dine fordeler: 
- LOfavør Spotpris – spotavtale som normalt gir billig strøm over tid.
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LOfavør-app

Sjekk hva du har 
Sjekk hva du har når som helst, og hvor som helst.

Med vår mobilapp får du:
 
 

 

 



Fint for deg. Bra for mange. 


