LOfavør Advokatforsikring

Trygghet i privatlivet
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Advokathjelp til saken er løst
– ingen timepris
Med LOfavør Advokatforsikring kan alle få hjelp hos advokat, uten å tenke på
regningen. Du får svar på spørsmål, hjelp til å skrive avtaler, bistand i dialog og
forhandling med motparter, og advokathjelp i retten. Advokathjelpen er allerede betalt
gjennom forsikringspremien, og du betaler ingen timepris.

Dette får du advokathjelp til
- Barne- og familierett
Skilsmisse, samboeravtale, samvær og bosted for barn, m.m.
- Arv
Testament, arveplanlegging og -oppgjør, m.m.
- Kjøpsrett
Klage på varer og tjenester du har kjøpt, ny og brukt bil,
verksted- og håndverkertjenester, m.m.

Annet
7%
Kjøp
13%

- Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
Nabosaker, byggesaker, tomtefeste, plan- og bygningsrett, m.m.

Familierett
44%

- Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelser)
- Krenkende nettpublisering

SLIK
BRUKES
FORSIKRINGEN

Min side

Fast
eiendom
19%

På Min side kan du enkelt sette opp og lagre juridiske avtaler digitalt, og du kan
registrere og følge sakene dine.

Arverett
17%
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Du får 15 timer rådgivning fra advokat per år, og dekket sakskostnader inntil
2 millioner kroner, hvis saken ender i retten.

Du kan blant annet lage samboeravtale, testament, husleieavtale, kjøpsavtale,
gjeldsbrev og gavebrev. Alle avtaler er utviklet og kvalitetssikret av våre advokater.
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Slik kan du få LOfavør
Advokatforsikring
12 norske LO-forbund har LOfavør Advokatforsikring som kollektiv medlemsfordel.
Flere kan også gå sammen på arbeidsplassen og tegne advokatforsikring med
kollektive fordeler for en gruppe, klubb eller forening.
Alle medlemmer av LO-forbund kan dessuten tegne LOfavør Advokatforsikring
individuelt til rabattert pris gjennom LOfavør.

KLUBBER OG FORENINGER

FORBUND

INDIVIDUELL

Familierett

Familierett

Familierett

Barnerett

Barnerett

Barnerett

Arverett

Arverett

Arverett

Fast eiendomsrett

Fast eiendomsrett

Fast eiendomsrett

Kjøpsrett

Kjøpsrett

Kjøpsrett

Krenkende nettpubliseringer

Krenkende nettpubliseringer

Krenkende nettpubliseringer

Førerkortbeslag

Førerkortbeslag

Førerkortbeslag

Tilgang til Min side

Tilgang til Min side

Tilgang til Min side

80,-/mnd

Vår beste pris.
Betales gjennom forbundet.

154,-/mnd

Priser per 2018.
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Eksempel på saker
Familierett
Vi mottar mange henvendelser fra foreldre etter samlivsbrudd. HELP har advokater
med lang erfaring i å forebygge og løse konflikter om samvær, fast bosted og
foreldreansvar. Vi har også advokater som kan gjennomføre kompliserte økonomiske
oppgjør etter samlivsbrudd. Slike saker krever gjerne et høyt antall advokattimer.
Hos HELP betaler du ingen timepris.

Arv
Ingen skriver flere testamenter enn HELPs advokater. Vi har også lang erfaring i å
håndtere arveoppgjør. Arvetvister kan være vanskelige og vonde. Da er det en stor
fordel å ha en erfaren advokat i ryggen. Med advokatforsikring trenger du ikke
bekymre deg for advokatregningen.

Fast eiendom
Vi har lang erfaring i å løse nabotvister til beste for medlemmene. Saker om fast
eiendom knytter seg også til vei- og ferdselsrettigheter, tomtefeste, plan- og
bygningsrett, med mer.

Kjøpsrett

260 000 medlemmer
HELP er Norges eneste forsikringsselskap med advokathjelp som spesialitet, og har
levert advokathjelp til medlemmer av LO-forbund siden 2009. Vi har rundt 100 ansatte
advokater.

Mange medlemmer bruker HELPs advokater i forbindelse med kjøp av varer og
tjenester. Det kan gjelde uenighet med håndverkeren om pris, hva som inngår i
avtalen, hva som kommer i tillegg, og når jobben skal være gjort. Veldig mange
har også spørsmål knyttet til kjøp og salg av bil.

Ca. 160 000 norske og 100 000 svenske medlemmer av LO-forbund har advokatforsikring i privatlivet. Forsikringen gjelder hele husstanden. Det betyr at mer enn
dobbelt så mange mennesker har rett til advokathjelp hos HELP.

Netthets

Kundetilfredshet

Advokathjelp fra HELP inkluderer også råd og hjelp i forbindelse med krenkende
adferd på nett.

Vi spør alle kunder med avsluttet sak om de er fornøyd med hjelpen de har fått.
Når mer enn 90 % av kundene vil anbefale oss videre til sine venner, vet vi at vi
leverer advokathjelp av høy kvalitet.
HELPs kundesenter er dessuten kåret til et av Norges beste, og svarer raskt på
alle henvendelser.
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help.no/lo
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