
         

 

 
 

 

 

 

 

Viktig informasjon til medlemmer i Fellesforbundet 

  

Fellesforbundet innførte LOfavør Advokatforsikring for sine medlemmer fra 1. mai 2020. Forsikringen 

leveres av vår samarbeidspartner HELP Forsikring, og koster 71 kr/md. Du ble innmeldt i perioden februar 

til juni og har denne forsikringen gratis i juli og august og kan benytte den med én gang. Dersom du ikke 

ønsker denne forsikringen må du reservere deg, les hvordan nederst på siden. Forsikringen vil gi deg og 

resten av husstanden ekstra trygghet i hverdagen. HELPs advokater hjelper deg på disse rettsområdene: 

  

Barne- og familierett omfatter blant annet forholdet mellom ektefeller, samboere, foreldre og 

barn – vi løser mange saker etter samlivsbrudd om økonomi, bosted og samvær.  

 

Arv skaper dessverre konflikter i familien. Ikke alle er enige om hvem som skal arve hytta, og 

selv om de fleste saker løses utenfor retten, er det ofte behov for advokathjelp. 

 

Førerkortbeslag i og utenfor arbeidsforhold skaper store vansker for både transportarbeidere 

og andre. Vi hjelper deg når du blir fratatt førerkortet urettmessig. 

 

Krenkende nettpubliseringer øker i omfang. Vi kan hjelpe deg å kreve innhold slettet, enten 

det rammer deg selv eller andre i husstanden. 

 

Forbrukerkjøp av varer og tjenester dekkes også, for eksempel hvis du har kjøpt en bruktbil 

som plutselig havarerer, eller du mener du har betalt for mye for service.  

 

Fast eiendom dekker nabotvister, husleierett og plan- og bygningsrett. Vi hjelper deg mot en 

problematisk nabo, huseier eller leietaker, eller hvis du trenger råd i en byggesak. 

 

Forsikringssaker gjelder forsikringsoppgjør om bolig, båt, kjøretøy eller reise. 

  

Du får ubegrenset rådgivning fra advokat og dekket inntil 3 millioner kroner i juridiske kostnader per sak, 

enten ved klagebehandling eller i retten. Advokatforsikringen gjelder i Norge, Sverige og Danmark. Du får 

også tilgang til viktige juridiske avtaler på help.no/minside som samboeravtale, ektepakt, testament, 

gjeldsbrev, kjøpsavtale og husleieavtale. 

 

Fullstendige opplysninger om advokatforsikringens betingelser og begrensninger finner du i  

forsikringsvilkårene. Se help.no/fellesforbundet. 

 

Hvis du har spørsmål rundt dette eller ønsker å reservere deg mot ordningen, kan du kontakte HELP 

Forsikring på telefon: 22 99 99 99 kl. 08.30-16.30, eller på e-post: post@help.no. 

  

Med vennlig hilsen, 

Fellesforbundet 

http://www.help.no/fellesforbundet

