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Advokatforsikring
Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie

Ny medlemsfordel i
Norges Offisersforbund

Hva er advokatforsikring?

Et nytt kollektivt løft i din favør

Advokathjelp
tilgjengelig for alle,
til en pris man har
råd til.

Gjennom medlemskapet
i Norges Offisersforbund og
medlemsfordelene i fordelsprogrammet LOfavør, er
tryggheten din godt ivaretatt
både i arbeidslivet og ellers.
Men ett viktig område det privatrettslige - har ikke
vært dekket før nå.
Du kjenner kanskje noen som har
vært nødt til å bruke advokat for å
ordne opp privat? Kanskje det til og
med gjelder deg selv? Da vet du at
advokat kan ”koste skjorta” og mer
til. Kan vi godta at uoverkommelige
advokathonorarer skal hindre oss i
å søke profesjonell hjelp når vi blir
urettferdig eller feil behandlet som
privatperson? Mitt svar er at NOF
skal være din sikkerhet og garanti
også når det røyner på privat.

Derfor lanserer vi nå et nytt kollektivt
medlemstilbud: Advokatforsikring.
Advokatforsikring dekker de
viktigste privatrettslige områdene
og omfatter kjøp av varer og
håndverkertjenester, testamenter og
arv, samboeravtaler og ektepakter,
skilsmisse og barnefordeling,
eiendoms- og naboforhold.
Gjennom medlemskapet i NOF har
du alltid hatt muligheten til å få gratis
advokathjelp fra LOs juridiske avdeling
i arbeidsforholdet ditt. Det har du
fortsatt. Gjennom avtalen vi har
inngått med HELP Forsikring, har du
nå muligheten til å få fri tilgang til
advokat også privat. Forsikringen
gjelder for hele husstanden og gir
trygghet og juridisk bistand for deg
og din familie. Nå har i alt ti norske og
ett svensk LO-forbund tegnet kollektiv
advokatforsikring for sine medlemmer
(se s. 4). Forsikringen gjelder i begge
land.

Ved at vi har gjort advokatforsikring til
kollektiv ordning koster den deg bare
60,- i måneden. Ordinær pris for
LO-medlemmer er 149,- pr måned.
Alle medlemmer har anledning til å
reservere seg mot ordningen. For
nåværende medlemmer er fristen for
å reservere seg 30. juni 2015. Nye
medlemmer kan reservere seg ved
innmelding. Men min oppfordring til
deg er at du blir med i ordningen!
Vi ønsker ikke et samfunn hvor
størrelsen på lommeboka bestemmer
om tvistesaker kan løses ved hjelp
av advokat eller ikke. Dette skaper
en ulikhet for loven som vi ikke vil
akseptere.

Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie

> Advokatbistand innen:

Advokatforsikring er din garanti for
et samfunn med økt rettssikkerhet.
Denne brosjyren gir deg informasjon
om hva som dekkes og hva du kan
bruke forsikringen til.

> Dekning av juridiske utgifter

> Familierett

inntil 2 millioner kroner hvis

> Arverett

saken må løses i rettssystemet.

> Kjøpsrett (varer og tjenester)
> Fast eiendom
		 (ikke kjøp og salg av bolig)
> Identitetstyveri
> Førerkortbeslag i trafikksaker
utenom arbeidsforhold
> Advokathjelp gjennom
hele saken din, fra innledende

Egil André Aas
Forbundsleder
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Advokatforsikring sikrer deg rask og profesjonell advokathjelp når du trenger det, enten du
har behov for gode råd, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand.
Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien.

råd, i korrespondanse og
forhandlinger, til prosessen
er avgjort i domstolene,
om nødvendig.

> Dekning av egne og eventuelt
idømte sakskostnader.
> 15 timer generell juridisk
rådgivning fra advokat per år.

Forsikringen gjelder for husstanden;
det vil si medlemmer, medlemmers
ektefelle/samboer og hjemmeboende
barn under 20 år.
Der det er tvist i husstanden
gjelder forsikringen for den som
har medlemskap i NOF og er med
i forsikringsordningen.

> Hjelp med kontrakter og andre
juridiske dokumenter.
> Advokathjelp både i Norge og
Sverige.

Som medlem betaler du ingen
timepris, advokathjelpen er inkludert
i medlemskapet ditt. For advokatbistand
ved tvist påløper en egenandel på
kr 3.000. Denne har imidlertid
forbundet besluttet å dekke for sine
medlemmer.
Se forsikringsvilkårene for nærmere
detaljer om omfang og begrensninger
i forsikringsdekningen.
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Fornøyde LO-medlemmer i media

Hva brukes forsikringen til?
JOBB
SØNDAG

Vant arvestrid med advokatforsikring
-Uten advokatforsikring ville jeg blitt totalt overkjørt i striden jeg ble kastet inn i.
Høyst sannsynlig ville jeg også ha sittet igjen med en uoverkommelig regning, hvis
jeg ikke hadde hatt fri advokathjelp. Jeg anslår advokatutgiftene til ca 200 000 kroner.
- Frode Thoresen, LO-medlem

19. juni 2011
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IKT-sjef
Strategi -

Advokathjelp til samboerkontrakt
Hadde jeg ikke hatt advokatforsikring, ville kostnaden med å sette opp nødvendige
avtaler måttet vente noen år. Jeg sparte nok ca 8000 kroner på å sette opp
samboerkontrakt og testamente gjennom advokatforsikringen min.
- Susanne Bring, LO-medlem
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renewable
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y in Nepal
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operates the
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and Butwal
r plant in Nepal.
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(Nepal) as
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operation
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stakeholder
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execution,
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Forsikringen

C Flere LO-fo

rbund tilby

Advokater
er dyre.
Derfor tilbyr
nå LO alle
sine medlem
mer
advokatforsikr privat
ing.
WENCHE GERHARDSE
SIGNE DONS (foto) N
Susanne Bring
da hun kjøpte trengte advokat
med samboereleilighet sammen
n. Ikke fordi
var blitt uvenner,
eller fordi de
var galt. De
ville bare være noe
var.
føre
– Kjæresten
før, så vi fant min har barn fra
ut at vi burde
samboerkontrakt
ha en
og et
mente, slik
at alt blir riktigtestasom en av oss
derskulle dø, forteller
Bring.
Det koster
per å få en fort noen tusenlapadvokat til
å sette opp
slike dokumen
det adskillige ter. For Bring ble
billigere.

-

r sine medlemm
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gir henne ad
vokathjelp
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Forsikringen
kathjelp innen dekker advofamilie- og
arverett, forbrukerkj
varer og håndverker øp av
ter, fast eiendoms tjenesrettsforhold (som nabokonfli
kter)
og id-tyveri.
Man betaler
ingen timepris
i tillegg til forsikringsp
remien, inntil en
gitt
se eller et gitt beløpsgrenantall timer.
Dekker også
omkostningermotpartens
hvis du taper
rettssaken.
Forebygge
nde rådgivning
kan også bli
dekket inntil
gitt antall timer.
et
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C Dekker bista

nd innen de

vanligste felte

– Hva koster
det å sende
barn på privatsko
et
le?
– Støttesyst
emet for
skoler er bygget
privatopp slik
ikke skal bli
skjev sosial at det
tering av barn
rekrutfra velståend
familier, og
e
de frittståend
lene får derfor
e skoen stor andel
statsstøtte
.
danningsd Ifølge tall fra Ut- Hvem: Jon Lauglo
irektoratet
koster det
(UDIR) Hva: Professor ved
20 000–30 for en elev rundt forskningsinstitutt, Pedagogisk
000 kroner
Universitetet
med noen
i året, i Oslo
skolene. I forskjeller mellom Tema: Frittståend
praksis betyr
e skoler
frittståend
det at
e
– Hvorfor
trent like myeskole koster omer privatsko
i barnehage som å ha et barn et så politisk kontrove ler
tema?
.
rsielt
– Hvilke
– Tanken
som senderforeldre er det
om privatskol
strider
sine barn
er
privatsko
på ninger mot de rådende oppfatle?
om enhetssko
– Det er liten
len, og
forskjell i gjen- mot at offentlige
nomsnittsinntekt
myndigheter
mellom for- skal kunne styre
eldre som
sender sine
direkte. Samtidig utviklingen
privatskole,
barn på
er det så stor
sender sine og foreldre som sosial segregering
på boligskole. Men barn på offentlig markedet, særlig i de
store
foreldrene
barn i de frittståend som har ne, at den offentlige skolenbyeten grad lykkes
i lie
har lengre
utdanning skolene, slike forskjeller med å utjevne
. Litt tabloid sagt er
mellom
det
akademikerne de underbetalte Det som er interessan skoler.
andre velger som oftere enn debatten om privat t, er at
drift har
vært konsentre
frittståend
ler for sine
rt om
barn. Det er e sko- skolen og
teressant å
også in- Politisk videregående grunnmerke
skoler.
seg at barn
har en aldri
av innvandre
vært overrepre rfamilier har samme spørsmål medstilt de
sentert i privat- kraft om barnehage
noen
statistikke
n
r,
danningsa i grunnskolen. Ut- rødgrønne regjeringe og den
mbisjonen
n har
set alle krefter,
vandrerfamilier
i innogså privatesatutbarnas skoleganger ofte høy, og byggere, for å få barnehage
kan fremstå plass til alle.
som en del
av hele familiens
– Hva er
siale mobilitets
situasjonen
so- andre
land vi kan
i
– Blir barna prosjekt.
sammenfaglig flinke- ligne oss med?
re av å gå
på
– Her er det
– Det har privatskole?
med relevantesærlig tre land
så langt vært
forskning som
lite Danmark
erfaringer;
tyder på
,
na gjør det
bedre rent at bar- land. I alle Sverige og Nederprivatskole
faglig på
disse land
er
skolene
enn
privatde
samme
finansiert
na ville gjort
av det ofpå offentlige bar- fentlige, og
ler, målt gjennom
foreldrene
skobetaler
nasjonale prøver. eksempelvis lite eller ingenting i
Unntaket sy- ger. Nederland har skolepennes i Norge
lange tradisjoner
å være at elever
protestantiske
på ca. 75 for privat utdanning
, og
prosent
privatskol
oppnår noe
høyere faglige er grunnskolen av alle elever i
sultater i snitt
går på privat
enn barn re- le. Sverige har åpnet
skotilsvarende
med
for
på offentlige foreldrebakgrunn re privatskoler de siste en fleog institusjon
skoler.
årene,
ene har fått
utbytte av
ta ut
driften.

Sparerne hol

Uro i Midtøste
n og NordAfrika, naturkat
Japan og økendeastrofe i
bekymring
for gjeldskri
se
har fått norske i Europa

der pusten

Mest
populære
nå

ge av uro i Midtøsten
, Nord-Afri
ka, naturkata
økt frykt for strofen i Japan og
pa, konstatergjeldskrisen i Euroders Skar i er daglig leder AnNordnet Norge.

småsparerne
Svenske sparere:
til å holde
pusten.
Skagen
Global, Skagen
Kontiki og
Lannebo Småbolag.
ESPEN BRYNSRUD
Norske sparere:
De norske
investoren
Norge, WarrenWicHolberg
sin spareport
e har
efølje i verdi økt
Norge og Holberg klund
te kvartal.
i førsDet
Danske sparere: Norden.
kene, mens samme har svensfinnene og
Kontiki, Sydinvest Skagen
har sett sine
danskene
og Jyske Invest Brik
verdi i første porteføljer falle i
Kina.
kvartal, viser
nordiske sparebaro
Finske sparere:
det
meteret fra
Nordnet Bank.
Asian Growth, Templeton
En del av økningen
Global og Evli Skagen
Euro Lividi B.
i verdi skyldes at de private
sparerne i
den har fylt
Kilde: Nordnet
Norpå
friske kroner rundt 5 milliarder
kontoer i førstepå sine Nordnetfakta
delingen mellomkvartal. Men foraksje- og rente- særlig. – Etter
eksponering
en veldig positiv
har ikke endret
inngang
seg siktig i januar, ble de mer
i februar og
formars som
føl-

ªÑUÑèqÑe
hïªEßq
¹

#E¥hE

¦¿

#E¥hE

¦¿

-ª¥ª 
$òqßqÑ æ¦

LÓh§r
¬¢ L RráAr Ó¹§hR¬  ÓAò
Ór»AÓA×¬ ¬Ó AÓA§á
§Á
Ahhr RráAá$ áÓ¬Ó A§
Ahhr Aáá ¬¢ A§ r
Ahò¬AáÁ áA§ á

JmdmÅ ÈmmÅma
Øµ Èm°ÑmPmÅ
z¡Åa mÅmÑm

°mÑ Ñ ÈmmÅ z¡ÅÈÅÈÈmÈB
z¡Å J PmÑBm BÑ dm àBÅ BÈàBÅm
Åm°BÅBÈ¡
mµ
z ë§§r Ráá
m¡ ÈÑÑ
Å®dP¡ ÑàmÅhõÓá
dÚÈÑÅ mdmÈB°  &È
°J B
mÅa BÅ
¡ÑBÑmÑ
BÑÑ ÑB
Bdà¡BÑ dmÅÈ¡Bddm
Å®dP¡
mÈÑm  zmÅm Ñ m°È Bdà¡BÑÑm m Bddm BÑÑ z¡ÅÈÅ B
u mÑ Úm
µ
B Pm¡à JÅµ ®ÈÑm Øéé z
z¡ÅÑ PÑÑ m
z¡Å
J PmÑBm Bdà¡BÑÅm
dãÅÑ
u m BddmJ PÅÚm dmµ
m È¡
J PmÑBm z¡Å
®°Ñ m
È¡mÅm
Åm°BÅBÈ¡
P
PÅÚÑPB Øééµ m Bddm ÑÅ¡Å dmÅz¡Å m Bddm mµ m
ÅBÑa ÈJ dB
dm Bddm md J PmÑBm dmÅÈ¡ mdÑ ¡°°
Pm¡à z¡Å Åm°BÅBÈ¡
m Bddm
JÑÑmÑ JdÑmÅm
m
ÑmÅ ®°mÑa
ÈBm Èmàµ
ÅmmÑ m mdÚm mÑ

dB
BÅ Å®dP¡
ÈÅm àm
BÑ
È¡Ñ Pm
dmm dmÑÑmµ z¡Å àdmÅm ¡ ®°Ñ
màmÈm md Èm ãµ "m ¡°°
/§ár r»
BÅ ÑÑ B J PÅÚm Bdà¡BÑ
&àmÅÅBÈmÈm
m Ñm BB¡°°m
àmÈmµ
àBÅ dmÅz¡Å ÈÑ¡Åa

B ¡m
dB
JmdmÅ ÈmmÅm
m Åm
z
Åm°BÅBÈ¡ °J ¨¨ ééé Å¡mÅ z¡Å z rAr
mµ
u  mÑÑmÅÑd
àmÅÈÑmdm
Bddm m
BÅ m PÑÑ
Ñ
mÅ ¡°°
3 ÈÚÑÑ zJÑÑ PmÑBÑ Bà ÈmmÅµ mÅÈ¡ °J àm ¡ÅJdmÅ
ÈÑmdmÑ °mmÅ dm ma ¡ Åmàdm  B zJ Pm¡à z¡Å È m°a m
¡mÅ ¡
¡ m
u 1dm m zÅB Å®dP¡µ
ÑmmÈÑm °J Ñ J PmãÑÑm m Bà
Bddm Bdà¡BÑz¡Å
ÈÅ m¡
m dm BdÅm
¡ÅJ
mdmÈB°mÑ dmÅ zÅm¡àmÅµ
 zBz¡Åm
u "m dmÑ
z¡ Ñ m°µ ma Ñ¡ m m Ñmm
àÑm BÑ B PmÈÑm mÅ mmÑ J
1BÈ¡m
BÅ
ÑB
dmÅÈ¡ dmÑ
Å®dP¡ z®ÅÈÑm¡È m°a àÈmÅ BÑ
ÈÚm dÚmÑ m°
¡°° m
dm  ¡àmPmÅB ¡ÑBÑmÑ ÈÑÚBÈ¡µ mÑ mÅ PmBma
ÈÚÑÑmÅ JÅdm
Øééµ ®ÅÈÑ
Bà
Ñ
Å®dP¡µ

/ "
/+"

20%

20 %

15 %

Ektepakt
SamboerEktepakt
kontrakt

6%
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Barnefordeling
Samboerkontrakt
Skilsmisse/
*Statistikk utarbeidet etter ca 27 000 saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring.
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Fornøyde medlemmer

!

> Forbundet for Ledelse og Teknikk > Postkom

> Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

*Statistikk utarbeidet etter ca 32 000 saker
for LO-medlemmer med Advokatforsikring.
Diagrammet viser advokatbistand som er
benyttet innen hvert område.
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> Elektrikerna (Sverige)
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> Skolenes Landsforbund 		

16%

Forsikringen dekker både
forebyggende advokathjelp og
bistand ved konflikt. Statistikken
viser at behovet for advokathjelp
i familierett er jevnt fordelt på
forebyggende tiltak og konfliktløsing.
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> Norsk Arbeidsmandsforbund
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> Norsk Sjømannsforbund 		

*Statistikk utarbeidet etter ca 32 000 saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring.
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advokatregningen.
derfor
forsikring
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Statistikk etter ca 32 000 saker*
viser at familiesaker dominerer.
I tillegg til familiesaker, er det
arvesaker og ulike eiendomsrelaterte saker der behovet er
størst.
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Medlemmene i disse LO-forbundene har allerede HELP Advokatforsikring
inkludert i medlemskapet sitt:

17% Arv
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skal
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og tjenester
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Ti LO-forbund har allerede Advokatforsikring
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rådgivning.
osjekter
være gevinstreali
r virksomhet
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sering,
i internasjon
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54 hos BackerSkei
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Finanstilsyne
.no
e AS.
hensiktsmes t har som

LO-forsikring.

Sparte 11 000 kroner
Jeg tviler på at jeg hadde kontaktet advokat dersom jeg ikke hadde hatt
advokatforsikring. Jeg fikk en regning på 11 000 kroner for bilreparasjon, selv om
jeg hadde bruktbilgaranti. Advokathjelpen jeg har inkludert i medlemskapet mitt,
førte til at jeg slapp å betale. Men det beste er egentlig å vite at man har tilgang til
hjelp dersom det skulle dukke opp en situasjon hvor man trenger det.
- Bård-Inge Brøndbo, LO-medlem

atforsikring
en

(tekst og foto)
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,
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HELP Forsikring måler tilfredsheten
Sitater fra kunder med avsluttet sak:
hos alle kunder med avsluttet sak.
Selskapets mål er å ha de mest
” En forsikring som gjør det enkelt
fornøyde kundene i forsikringsbransjen.
å kunne få hjelp av advokat.”
Blant LO-medlemmene med
advokatforsikring, svarer 93 % at de
” En mulighet for vanlige folk til å
vil anbefale ordningen til andre.
få hjelp hvis en trenger det til en
billig penge.”

”En mulighet
for vanlige folk til
å få hjelp hvis en
trenger det, til en
billig penge”

F
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Fordeler gjennom hele livet
Prioriteringene og behovene våre
forandrer seg stadig. Tjenestene
som advokatforsikringen dekker er
derfor tilpasset de aller fleste juridiske
hendelser man kan oppleve som

60 +

50-årene

40-årene

30-årene

20-årene

Familie

privatperson, uansett alder og
livssituasjon. Enten du er yrkesaktiv
eller pensjonert, vil du ha stor nytte
av forsikringen.

Hjem

Vi flytter sammen og trenger å få
satt opp en samboeravtale.

Jeg trenger hjelp med leieavtale på
bolig og kvalitetssjekk av denne.

I oversikten under finner du typiske
eksempler på situasjoner hvor det vil
lønne seg å ha en advokat til rådighet.
Store eller små problemer – vi hjelper!

Arv

Forbrukerkjøp

Kan foreldrene mine gi bort den
kommende arven min til Røde Kors?

Hva gjør jeg når PC, mobil eller iPad
blir ødelagt og butikken ikke vil gi
meg nytt produkt?

Faren min sitter i uskiftet bo, og skal
nå gifte seg på ny. Kan jeg kreve
arven etter min avdøde mor?
Vi har giftet oss og trenger hjelp
til å inngå ektepakt.
Hvordan ordner vi det økonomiske
dersom vi bestemmer oss for å skille
lag?

Vi ønsker å leie ut sokkelleiligheten.
Hvordan går vi frem? Hva gjør vi
dersom leietageren ikke betaler leie?
Vi skal pusse opp badet og
ønsker å sette opp en avtale med
håndverkerne.

Vi har arvet en hytte sammen med
flere andre. Hvordan gå fram for å
lage en avtale for utgiftsfordeling,
bruk osv?
Vi trenger hjelp til å få satt opp et
testament.
Hvilke rettigheter har vi i et
arveoppgjør? Hvordan kan vi
best forsøke å unngå konflikter?

Vi har spørsmål om særeie,
testament og særkullsbarn/felles
barn.

Vi har en krangel med naboen om
tomtegrenser, og trenger hjelp til å
løse saken.

Jeg trenger råd og hjelp ift avtale
om samvær med barn og barne
fordeling.

Vi ønsker å bygge garasje på
eiendommen vår, men får ikke
tillatelse fra kommunen. Kan vi
klage?

Vi selger huset og flytter i en mindre
leilighet. Vi ønsker å gi noe av
overskuddet i gave til barnebarna.
Hvordan ordner vi det ift resten av
arven?

Vi står foran omfattende oppussing
av hele huset. Hvordan sikrer vi
oss at håndverkerne gjør jobben
skikkelig? Kan vi holde tilbake
penger dersom jobben ikke blir
gjort i tide eller er mangelfullt utført?

Jeg har arvet et betydelig beløp
etter mine foreldre. Kan jeg avslå
arven til fordel for barna mine?

Vi ønsker å overføre hytta til våre tre
barn. Hvordan går vi frem?

Ett av barna ønsker å overta huset
vårt. Hvordan sikrer vi at de andre
barna også får det de har krav på?

Ektefellen min har gått bort.
Lønner det seg å sitte i uskifte med
barna, eller gjennomføre skiftet nå?

Norges Offisersforbund
Svarsending 0408
0090 OSLO

Vi har kjøpt hvitevarer og inventar
til huset. Hva gjør vi ved eventuell
klage eller service?
Bilen må på service. Hvordan sikre
at det ikke blir dyrere enn det skal?

Vi skal kjøpe båt og trenger
hjelp til å sikre at alt det juridiske
er i orden.
Vi krangler med rørleggeren som
aldri fullførte jobben han startet på.

Vi trenger hjelp til klagehåndtering
i forbindelse med mangler på
campingvognen vi har kjøpt.

Vi ønsker å tilgodese barna
økonomisk. Bør vi vente til de blir
myndige med å gi dem pengegaver?
Den nesten nye bilen vår har flere
feil vi ikke fikk vite om.

Advokathjelp inkludert i medlemskapet ditt
For privatpersoner koster en
advokattime i gjennomsnitt ca 1600
kroner. Da er det ikke så rart at de
fleste vegrer seg for å kontakte
advokat før de absolutt må.

Fra 1. august vil forsikringspremien
din øke med 60 kroner i måneden.
Utover det betaler du ingenting for
advokathjelpen.

Som medlem i NOF vil du få
HELP Advokatforsikring inkludert
i medlemskapet ditt fra 1. august.
Du får advokathjelp i store og små
spørsmål og saker, uten å måtte
tenke på kostnadene.			

Ordinær pris for LO-medlemmer i 2015:
149,-/mnd eller 1788,-/år.

Medlemspris:
60,-/mnd eller
720,-/år

Ønsker du ikke denne fordelen?
Kontakt oss!
Har du spørsmål vedrørende advokatforsikring eller er det noe du trenger hjelp til?
Ring 22 99 99 99 mellom klokken 08.30 og 16.30, eller send en e-post til post@help.no.
Les også om ordningen på www.help.no/nof
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Hvis du ikke ønsker advokatforsikring
som del av medlemskapet ditt, må du
reservere deg mot ordningen
innen 30. juni 2015.

Dersom du ikke reserverer deg, vil du
være omfattet av forsikringsordningen
fra 1. august 2015.

Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie
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Reservasjonsslipp
Sendes kun inn dersom du ikke ønsker
advokatforsikring som en del av medlemskapet ditt

Fyll ut og send inn:
Jeg ønsker ikke advokatforsikring som en del av mitt medlemskap i NOF.

Riv her

Dato/signatur
Svarslippen er ferdig frankert.
Riv her

Les mer på www.help.no/nof

HELP Forsikring er et norsk
forsikringsselskap som har spesialisert
seg på å tilby advokattjenester til
privatpersoner i form av forsikring.

Selskapet er størst i Norge på
advokathjelp til privatpersoner og
advokatene i HELP er spesialister
på privatrett.

Kundeservice: 22 99 99 99
post@help.no
www.help.no
An ARAG company

Postadresse:
HELP Forsikring AS
Postboks 1870 VIKA
0124 OSLO

Besøksadresse:
Holbergsgate 21
0166 Oslo

