
1

Trygghet i privatlivet

Advokatforsikring



 

Alle skal ha den samme muligheten til å få rett – når de har 
retten på sin side! 
 
Like rettigheter og trygghet for medlemmene er grunn-
leggende verdier for Fellesforbundet. Vi har alltid stått opp 
for medlemmene på arbeidsplassen. Nå gjør vi det samme 
i privatlivet. 
 
At advokathjelp er dyrt hindrer mange i å søke hjelp. Det skal 
ikke være lommeboka som avgjør hvem som kan ivareta 
rettighetene sine. Derfor vedtok Fellesforbundets landsmøte 
å etablere LOfavør Advokatforsikring som et tilbud til alle 
medlemmer. Det skjer fra 1. mai 2020. 
 
Advokatforsikringen vil gjelde sentrale rettsområder i 
privatlivet, som familie og arv, kjøp, husleie, nabosaker, 
forsikringsoppgjør og førerkortbeslag. Den gjelder for 
hele husstanden. Om man ikke ønsker tilbudet vil det være 
lett å reservere seg. Det kollektive løfter verdien av denne 
forsikringen. Kostnaden vil være lav sammenlignet med 
hjelpen man kan få i en tøff situasjon.  

Vennlig hilsen, 
 
Jørn Eggum
Forbundsleder i Fellesforbundet

For information in English, please go to www.help.no/fellesforbundet 

 
Likhet for loven 

Alt dette får du hjelp til

Så enkelt er det

Rådgivning
Du kan kontakte HELP enten du behøver avansert juridisk hjelp, 
eller bare trenger noen gode råd. Våre dyktige advokater kan 
spare deg for mange bekymringer og fremtidige konflikter. Du 
betaler ingen timepris, og får hjelp til saken er løst. 

Avtaler
Din advokat i HELP hjelper deg å skrive privatrettslige avtaler. 
På Min side kan du også bruke HELPs avtalegenerator og skrive 
de viktigste juridiske avtalene selv: Samboeravtale, testament, 
husleie- og kjøpekontrakt. Kjøpekontrakten kan signeres digitalt 
med BankID av kjøper og selger. Enklere og tryggere blir det ikke. 

Forhandlinger
Med advokatforsikring kan du overlate konfliktløsningen til oss. 
Din advokat i HELP håndterer hele prosessen til saken er løst. Du 
slipper å bruke tid på å diskutere og forhandle med motparter 
og andre involverte. 

Rettssikkerhet
Hvis saken din må løses i domstolene, får du advokathjelp til det 
også. Advokatforsikringen dekker alle nødvendige kostnader, 
også idømte sakskostnader, inntil tre millioner kroner per 
forsikringstilfelle. Det eneste du må betale selv, er egenandelen 
på 3 000 kroner hvis saken må til retten. Se fullstendige vilkår 
på help.no/fellesforbundet.

Det er lett å kontakte advokaten din. Ring oss, send en e-post eller 
opprett sak på Min side, så hører du fra oss i løpet av få arbeids-
dager. Vi er opptatt av å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for alle. 
Det betyr fremfor alt at vi forsøker å snakke et språk alle forstår. 
Og har du et annet morsmål enn norsk, snakker vi også flere språk.

Advokat- 
forsikring 

dekker

Arverett

Husleie og fast eiendom

Netthets

Barne- og familierett

Kjøpsrett

Tap av førerkort

Forsikringsoppgjør



UNGE VOKSNE VOKSNE SENIORER
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Uenighet om samvær, bosted  
og/eller foreldreansvar for felles 
barn.

Økonomisk oppgjør etter 
samlivsbrudd.

Framtidsfullmakt.
Hvordan sikre at neste generasjon 
kan håndtere viktige spørsmål 
knyttet til bolig og personlig 
økonomi hvis man faller fra.

Råd og hjelp med samboeravtalen. 
Hva skal (ikke) stå i den:
Hvem eier hus og viktige 
eiendeler? Hvem har ansvar for å 
betale ned lånet (ut fra inntekt)? 
Hvem har skutt inn egenkapital? 
Hvordan blir eierbrøken?

Råd og hjelp med ektepakten.
Ønsker dere særeie for den ene 
eller begge? Særeie i live, felleseie 
ved død? Særeie krever ektepakt.

Uskifte eller ikke?
Når lønner det seg (ikke)?
Uskifte med særkullsbarn krever 
samtykke.
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Gjensidig testament: Særlig viktig 
for samboere uten barn. Uten 
testament, ingen arverett etter 
hverandre.

Mine, dine og våre barn –
hvordan virker arvereglene? 
Sikre ektefellen best mulig? 
Da må du skrive testament.

Testament.
Ønsker du en annen fordeling 
enn lovens? Da må du skrive 
testament.
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M Kan styret i borettslaget 

bestemme at alle må finansiere 
ny heis i oppgang A? 
Må du betale vedlikehold av 
ventilasjonsanlegget? 

Naboens trær stenger for 
utsikten og hindrer sol. Hvordan 
går du fram? Hvordan får du 
byggesaken din godkjent? Kan 
naboen nekte deg å bruke stien 
gjennom hagen?

Leie ut kjelleretasjen? Hva må 
leiekontrakten inneholde? 
Hvordan kan du si opp leie- 
avtalen uten en langvarig 
prosess?
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Den nye bilen fusker, men selger 
"har aldri merket noe". Hvordan 
går du frem?

Byggmesteren blir ikke ferdig til 
avtalt tid og pris fordi det må 
settes opp ekstra bærevegg. 
Hvem har ansvaret?  

Det nye kjøkkenet passer ikke 
fordi tegningene hos kommunen 
var unøyaktige. Hvem har 
ansvaret? 
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samtykke. Hjelp til opprydding 
og avindeksering.

Sjikane på nett. 
Rådgivning og hjelp til å 
forfølge saken.

Advokathjelp til sletting og/eller 
avindeksering av lovstridig og 
krenkende innhold.

Dine behov og prioriteringer forandrer seg med tiden. Derfor er LOfavør Advokatforsikring tilpasset 
de fleste juridiske situasjoner du kan havne i, uansett alder og livssituasjon. I tabellen nedenfor ser du 
typiske eksempler på hva vi kan hjelpe deg med – saker hvor det er godt å ha en advokat på laget.

Juridisk hjelp gjennom hele livet


