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SpareBank 1 - alliansens oppbygging

Bank 1 Oslo

(100%)

SpareBank 1 Gruppen AS

Alliansesamarbeidet

- Bredt samarbeid
- Merkevare
- Teknologi
- Kompetanse
- Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis
- Innkjøp

- Regionale kompetansesentra
- Betalingsområdet: Trondheim
- Kreditt: Stavanger
- Læring: Tromsø

SpareBank 1
SR-Bank 
(19,5 %)

SpareBank 1
SMN 

(19,5 %)

SpareBank 1
Nord-Norge 

(19,5%)

Sparebanken
Hedmark 
(12%)

Samarbeidende
Sparebanker 

(19,5%)

LO
(10%)

AlliansesamarbeidetSpareBank 1 Oslo 
(100%)

SpareBank 1
Skadeforsikring 

(100%)

SpareBank 1
Livsforsikring 

(100%)

ODIN Forvaltning
(100%)

Actor Fordrings-
forvaltning

(90%)

First Securities
(24,5%)

EiendomsMegler 1
(Kjede)

SpareBank 1 
Medlemskort  

(100%)



3

Lokalt over hele Norge

SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall (per Q3/2008)

– Total forvaltning: ca NOK 482 mrd.

– Totalt egne kontorer: 352

– Totalt distribusjonskontorer: ca 380

– Totalt antall årsverk: ca 5.450

– Antall nettkunder: ca 447.000

Samarbeidende Sparebanker: 
SpareBank 1 Vestfold, SpareBank 1 Ringerike, Rygge-Vaaler Sparebank, 
SpareBank 1 Hallingdal, SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Gudbrandsdal, 
SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Nordvest, SpareBank 1 
Kongsberg, Halden SpareBank 1, Sparebanken Telemark, Modum 
SpareBank 1, Sparebanken Grenland, SpareBank 1 Lom og Skjåk, 
SpareBank 1 Nøtterøy og Tønsberg,  SpareBank 1 Volda Ørsta, 
Sparebanken Hardanger og SpareBank 1 Kvinnherad.  

Produktenheter i SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, ODIN 
Forvaltning, First Securities (24,5 %), Actor Fordringsforvaltning AS (90 
%) og EiendomsMegler 1 (kjede/bankeid)
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LOfavør Konseptet

• Gunstige forsikringsordninger for medlemmene

• Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300

• Gunstige bankbetingelser

• Medlems- og fordelskort

• Kredittkort
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Forsikringsordningene

• Forsikringer i medlemskapet

– LOfavør Kollektiv Hjemforsikring

– LOfavør Reiseforsikring

– LOfavør Grunnforsikring

– Uføre- og Ektefelleforsikring

– LOfavør Fritidsulykkesforsikring (gjelder medlemmer på LOK)

• Forsikringer den enkelte kan kjøpe:

– Frivillig Livsforsikring

– LOfavør Ulykkesforsikring (for hele familien) 

– LOfavør Bilforsikring

– LOfavør Husforsikring

– LOfavør Barneforsikring

– LOfavør Pensjon (forsikret pensjonssparing)
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Skadebehandling

• Skader skal meldes pr. telefon

Felles telefonnummer 02300
for hele landet

• Skadebehandler sender ut skademeldingsskjema dersom det 
er nødvendig for behandling av skaden

– Krav på LOfavør Grunnforsikring, Uføre- og Ektefelleforsikringen 
samt den frivillige livsforsikringen skal ikke meldes på telefon, 
men sendes inn på eget skjema. Dette fås ved henvendelse til 
forbundet eller SpareBank 1
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Forsikringspakka 2009

Brann og vannskader
Tyveri fra bygning
Tyveri fra bil og båt
Tilfeldige skader
Transportskader
Flytteforsikring

Innbo

Reisegods - også på
dagsreiser i Norden
Sykdom/hjemtransport
Lege/sykehus
Reiseansvar
Reiseulykke
Avbestilling
Skadehjelp på stedet

Reise

Skade

Enslig medlem
kr 25 137* (+ kr 10 000**)
Medlem m/familie
kr 60 330* (+ kr 100 000**)
Ektefelle/samboer/reg.partner
kr 411 610
Barn u/21 år
kr 16 500

Død

Medlem
kr 386 408

Uførhet

Ved ulykke i fritiden
kr 200 000

Invaliditet

Person

Pakke

*  Fra fylte 60 til 67 år økes summen med kr 175 640
** Tillegg ved død som følge av ulykke i fritiden

Ytelsen er basert på
at G = kr 70 256

Dekningene som framkommer med rødt gjelder kun for medlemmer 
som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofag
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• Medlemmenes innbo og løsøreforsikring

– Dekker bl.a.:
• Brann
• Vannskader
• Tyveri
• Rettshjelp
• Rettslig erstatningsansvar

– Kollektiv hjemforsikring har ingen øvre grense for erstatning 
(forsikringssum), men det er begrensninger i erstatningsbeløp for 
enkeltgjenstander og spesielle skadetyper

• Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har en samlet 
forsikringssum ved skade på innbo/løsøre i Norden på kr 200 000

Kode H på medlemskortet

Kollektiv hjemforsikring
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Kollektiv hjemforsikring

• I tillegg dekkes bl.a. også følgende skader:

– Typiske uhell, som skade på ting som blir revet ned, velter etc.
– Tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc.
– Tyveri av løsøre fra bil, båt og påmontert låsbar bagasjeboks
– Flytteforsikring
– Tyveri av gjenstander fra privat boligs uteareal (ikke fellesareal)
– Utgifter til ombygging av bolig hvis en i husstanden blir 

rullestolbruker pga. ulykke eller får barn som er født med slikt 
handicap

– Erstatningsbegrensningene er vesentlig utvidet
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• De viktigste begrensningene i erstatningssum (erstatning inntil):

Enkeltgjenstander, samlinger etc. Kr 200 000 

Løst tilbehør til motorkjøretøy (ikke dekk og felger) Kr   20 000 

Penger, verdipapirer etc. Kr   20 000 

Tyveri av sykkel, barnevogn, sykkeltilhenger Kr   15 000 

Matvarer i fryser/kjøleskap Ubegrenset 

Veskenapping penger Kr   25 000 

I boder tilknyttet flerfamiliehus Kr   75 000 

Flytteforsikring (tyveri) Kr 100 000 

Skade på enkeltgjenstander utenfor bolig Kr  100 000 

Tyveri fra bil og båt Kr   25 000 
 

 

Kollektiv hjemforsikring
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LOfavør Reiseforsikring

• Fritidsreiser av inntil 45 dagers varighet
– Familieforsikring, gjelder i hele verden
– Reisegods, bagasje
– Lege-/sykehusbehandling, ulykkesskader

• 75 års aldersgrense for dødsfalls- og invaliditetserstatning etter ulykke

– Hjemtransport
– Reiseansvar
– Avbestilling
– Forutsetter overnatting eller reise med fly

Kode R på medlemskortet
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LOfavør Reiseforsikring

• Skadehjelp på stedet - 24 timer i døgnet
– Tlf. SpareBank 1:    02300 (i utlandet: +47 800 80 280)
– Tlf. SOS: +45 70 10 50 50

• Kontant oppgjør ved tyveri inntil kr 5 000
• Nye billetter ved tap/tyveri
• Behandling hos lege/sykehus 
• Organisering av hjemtransport 

! SOS International ble i 2008 kåret til verdens beste alarmsentral av 
det internasjonale reiseforsikringsmagasinet ITIJ etter en avstemning 
blant kunder og leverandører over hele verden. Dette var fjerde gang 
siden kåringen ble innført i 2002 at SOS fikk denne utmerkelsen.
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LOfavør Reiseforsikring

• LOfavør Reiseforsikring kan utvides til Toppforsikring

– Dette innebærer bl.a:
• Egenandel på reisegodsskader bortfaller
• Dagsreiser omfattes
• Tjenestereiser omfattes
• Doble forsikringssummer på reisegods og avbestilling
• Høyere forsikringssummer på reiseulykke
• En slik utvidelse koster kr 440 pr. år og kjøpes hos SpareBank 1

• Antall reisedøgn kan utvides til 90 eller 180 reisedøgn

– Utvidelse kan kjøpes av det enkelte medlem hos SpareBank 1
• Her er prisen for utvidelse av antall reisedøgn:

Reisens totale varighet: 90 dager 180 dager 

Standard Reise Kr 2 440 Kr 6 734 

Topp Reise Kr 2 729 Kr 8 188 
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LOfavør Grunnforsikring

• Utbetales ved dødsfall uansett årsak, og uansett alder ved 
dødsfallet

– Ved medlemmets død
– Ved ektefelle/samboers død
– Ved barns død (barn under 21 år)

– Obligatorisk. Dekkes av medlemskontingenten

Kode G på medlemskortet
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Alder Medlem m/ 
ektef./samb 
eller barn 
u/21 år 

Ektefelle/ 
samboer 

Enslig 
medlem 
uten barn 
u/21 år 

59 31 524 31 524 15 093 

60 28 377 28 377 13 977 

61 25 230 25 230 12 861 

62 22 081 22 081 11 775 

63 18 934 18 934 10 689 

64 15 787 15 787 9 603 

65 12 640 12 640 8 516 

66 9 491 9 491 7 430 
67 og eldre 6 344 6 344 6 344 

 
 

Alder Medlem m/ 
ektef./samb 
eller barn 
u/21 år 

Ektefelle/ 
samboer 

Enslig 
medlem 
uten barn 
u/21 år 

T.o.m. 50 60 330 60 330 25 137

51 56 705 56 705 24 022

52 53 557 53 557 22 906

53 50 410 50 410 21 789

54 47 262 47 262 20 673

55 44 115 44 115 19 558

56 40 967 40 967 18 441

57 37 820 37 820 17 325

58 34 672 34 672 16 210

 
 

Grunnforsikring

• Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke:
16 500 pr. barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder

• NB! Yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden har doble 
erstatningssummer på LOfavør Grunnforsikring
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Uføre- og Ektefelleforsikringen

• Forsikringssummen (5,5 x Folketrygdens grunnbeløp - G) 
utbetales til medlem som blir minst 50% varig arbeidsufør på
grunn av sykdom eller ulykke

– Utbetalingen skjer tidligst to år etter første sykemeldingsdag
– Uføreforsikringen opphører på medlemmets 60 års dag
– Etter fylte 60 år utbetales forsikringen dersom medlemmet dør som 

følge av sykdom eller ulykke
– Forsikringen opphører når medlemmet fyller 67 år

• Forsikringssummen (5 G) utbetales dersom medlemmets 
ektefelle eller samboer dør som følge av sykdom eller ulykke

– Forsikringen opphører når medlemmet fyller 67 år

Kode O på medlemskortet
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Uføre- og Ektefelleforsikringen

• Uføre medlemmer får dødsrisikoforsikring 

– Medlemmer som var uføre ved innføring av pakka og som ikke har 
reservert seg har en forsikringspakke hvor uføredekningen er 
byttet ut med en dødsrisikoforsikring med samme forsikringssum 
(5,5G). 
For øvrig har den samme forsikringssummer som for yrkesaktive 
medlemmer

– Yrkesaktive medlemmer som blir uføre (og får utbetalt erstatning) 
fortsetter å betale, og går automatisk over på
dødsrisikoforsikringen
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Ytelsen er basert på
at G = kr 70 256

 Erstatningprofil for personforsikringsdelen
inkl. Grunnforsikringen
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Reservasjonsrett

• Reservasjonsordningen

– Alle nye medlemmer kan reservere seg mot å være med på
Uføre- og ektefelleforsikringen

• Medlemmer som ønsker å reservere seg vil ved innmelding motta 
informasjon fra forbundet sammen med en egen reservasjonserklæring 
som må returneres innen 3 uker

– De som blir pensjonister kan reservere seg mot å fortsette å være 
med på Reiseforsikringen og på dødsrisikodelen av Uføre- og 
ektefelleforsikringen
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Ingen helsevurdering

• Alle nye medlemmer blir med i forsikringen uten å måtte 
levere helseerklæring så sant de ikke reserverer seg

– Medlemmer som innen to år etter innmelding blir uføre av en 
sykdom de visste om at de hadde på innmeldingstidspunktet vil 
ikke få uføreerstatning

– Ved uførhet som inntrer etter minst to års medlemskap i 
forsikringen er det ingen restriksjoner m.h.t. årsak

– Medlemmer som har reservert seg, og som senere vil trekke 
reservasjonen tilbake må levere helseerklæring

• Disse risikerer å få avslag eller reduserte forsikringsvilkår dersom de 
har en sykdom eller skade når reservasjonen trekkes
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LOfavør Fritidsulykkesforsikring

• Forsikring som utbetales hvis medlem under 70 år

• Dør
• Blir medisinsk invalid
• Behandlingsutgifter ved ulykkesskader

– som følge av ulykke i fritiden

• Obligatorisk for medlemmer på LOK

– Kan ikke kjøpes av andre
– Premien betales av LO.

Kode F på medlemskortet
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Prisen på forsirkingspakka 2008

• Forsikringspakka koster til sammen kr 407 pr. måned.
En økning på kr 16 (4,1%) i 2009

– Delt opp pr. forsikring blir det (økning i 2009 i parentes):

• Kollektiv hjem: kr   62   (+  1)
• Reiseforsikring: kr   42   (+  3)
• Grunnforsikringen: kr   20   (+  1)
• Uføre- og ektefelleforsikringen: kr 268   (+ 11)
• Gebyr til forbundet: kr   15    (    0)
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Forsikringspakka 2008

• Hvem betaler hva?

– De som har hele forsikringspakka: kr  407
– De som er reservert mot kollektiv hjem (og reise): kr  303
– De som er reservert mot uføre- og ektefelleforsikringen:  kr  139
– De som er reservert mot alle disse: kr    35
– Pensjonister under 75 år: kr    75

• I tillegg betaler de Uføre-/ektefelleforsikringen og 
reiseforsikringen dersom de ikke er reservert mot disse

– Pensjonister over 75 år: 0
– Lærlinger*: 0

* Lærlinger har kollektiv hjem, reiseforsikring og grunnforsikring

• Betalingen trekkes sammen med fagforeningskontingenten
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Frivillige tilleggsforsikringer

• Gruppelivsforsikring 5G ved medlemmets død

– Nedtrappende med 0,25G pr. år fra fylte 51 år
– Må levere egenerklæring om helse
– Kr 96 pr. måned (+ kr 1 i 2009)
– Bestilles hos forbundet
– Trekkes sammen med kontingenten

• LOfavør Ulykkesforsikring

– Ulykkesforsikring for hele familien
– Kr 423 pr. år (+ kr 12 i 2009)
– Kjøpes direkte hos SpareBank 1



25

LOfavør Ulykkesforsikring

Familiesituasjon på 
skadetidspunktet 

Død Medisinsk invaliditet 
100 % 

Medlem 
Ektefelle/samboer 
Barn under 20 år pr. barn 

Kr 100 000 
Kr 100 000 

Inntil kr 200 000 
Inntil kr 200 000 
Inntil kr 200 000 

Medlem 
Ektefelle/samboer 

Kr 105 000 
Kr 105 000 

Inntil kr 260 000 
Inntil kr 260 000 

Medlem 
Barn under 20 år pr. barn 

Kr 120 000 Inntil kr 400 000 
Inntil kr 328 000 

Enslig medlem Kr 30 000 Inntil kr 700 000 
 

 

Erstatningssummer

Ved barns død etter ulykke utbetales kr 50 000

Forsikringen opphører ved fylte 75 år
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LOfavør Bilforsikring

• Gunstig bilforsikring for medlemmer av LO-forbund

– Beste bonusopptjening i markedet
• Høyere startbonus
• Raskere bonusopptjening

– Lavere egenandeler
– Spesielt fordelaktig for unge medlemmer

• Tilbakebetaling av ungdomstillegget etter 5 skadefrie år
• Bonusreglene tilgodeser unge medlemmer spesielt

– Toppkaskodekning er billigere enn for andre kunder

– Prises etter bilmerke, kjørelengde og bostedskommune
Ta kontakt med banken din
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LOfavør Bilforsikring

Dekning LOfavør Bilforsikring Vanlig bilforsikring i 
markedet

Startbonus 30% 20%

Bonus bil nr. 2 Inntil 70% Inntil 50%

Antall år til topp bonus 10 år 15 år

Standard egenandel 3 000 4 000

Egenandel brann/tyveri 3 000 4 000

Egenandel rettshjelp 3 000 + 20% 4 000 + 20%

• LOfavør Bilforsikring sammenlignet med ordinær bilforsikring

Ved selvvalgt forhøyet egenandel for å redusere premien, er denne 
kr 1 000 lavere for LOfavør Bilforsikring enn for ordinær bilforsikring
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LOfavør Husforsikring

• Forsikringen omfatter:

– Bolighus 
• Andre bygninger på samme forsikringssted med inntil kr 150 000 

pr. bygning (førsterisikovilkår)

– Utstyr og tilbehør til bygningens normale bruk.

– Rettshjelp og ansvar som huseier

 Lavere egenandel enn SpareBank 1s ordinære husforsikring
 LOfavør Hus Topp er billigere enn SpareBank 1 Hus 

Toppforsikring, men har samme dekning og lavere 
egenandel
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LOfavør Husforsikring

• Forsikringen dekker bl.a:
– Skader ved brann, lynnedslag og annet elektrisk fenomen
– Skade etter vann fra bygningens røropplegg med tilknyttet utstyr
– Skade etter hærverk og innbrudd 
– Skade ved sopp, råte, dyr og insekter  
– Bruddskader på bygningens røropplegg, fyringskjele, oljetank og 

vannbereder
– Skade på hageanlegg, gjerde, flaggstang og lignende 
– Annen plutselig og uforutsett skade
– Naturskade

– Kjøpes av det enkelte medlem direkte hos banken sin. 
Individuell pris.
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LOfavør Barneforsikring

• En forsikring som gir erstatning både ved sykdom og ulykke

– Engangserstatning til barnet
– Dekker utgifter til foresatte
– Kan kjøpes til barnet fyller 16 år
– Opphører på barnets 20 års-dag

– Kjøpes av det enkelte medlem direkte hos banken sin. 
Pris kr 1 495 pr. år
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LOfavør Barneforsikring

Dekninger:

Dekning Forsikringssum Egenandel 

Varig medisinsk invaliditet Inntil 30G (kr 2 107 680) 0 

Utbetaling ved død 1G (kr 70 256) 0 

Legebehandling Inntil 1G (kr 70 256) Kr 1 000 

Tannlegebehandling Inntil 1G (kr 70 256) Kr 1 000 

Dagpenger ved sykehusopphold 0,5% av G pr. dag (kr  351) 0 

Ombygging av bolig/utstyr Inntil 3G (kr 210 768) 5% av G 
(kr 3 513) 

 
 G = Folketrygdens grunnbeløp (kr 70 256 pr. 1.5.2008)
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LOfavør Pensjon

• LOfavør Pensjon er en privat pensjonssparing med skattefradrag

• Maks. sparebeløp etter skattereglene er for tiden kr 15 000 pr. år

• Blir du arbeidsufør før pensjonsalder har du en forsikring som gjør at 
SpareBank 1 fortsetter sparingen for deg
– Du er også sikret at dette sparebeløpet økes med 3% hver år
– Reguleringen kan kun skje innenfor maksimalt tillatt sparebeløp

• LOfavør Pensjon sikrer altså alderspensjonen din dersom du skulle 
bli arbeidsufør i ung alder
– Ønsker du i tillegg en tilsvarende sikring av inntekten din fram til 

pensjonsalder, bør du kjøpe en egen uførepensjon/uføreforsikring
– Det kan du få ved henvendelse til nærmeste SpareBank 1-kontor
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LOfavør Pensjon – et eksempel

Ivar er 35 år. Han tjener 350.000,- i året og er LO-medlem. Derfor 
sparer han 10.000,- i LOfavør Pensjon hvert år.

Når Ivar fyller 45 år blir han utsatt for en alvorlig ulykke og blir 100 
% ufør resten av livet. 

Siden Ivar sparer i LOfavør Pensjon fortsetter SpareBank 1 
Livsforsikring sparingen til Ivar blir pensjonist. I tillegg økes 
sparingen med 3 % hvert år.

Med LOfavør Pensjon får Ivar utbetalt  185.290,-
hvert år fra fylte 67 år og 10 år fremover. 
Dette kommer i tillegg til utbetalinger fra 
folketrygden og tjenestepensjon.  

I eksemplet er det lagt til grunn IPS fra SpareBank 1 Livsforsikring. 
Det er lagt til grunn en avkastning på 8,9% etter kostnader. 
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Utbetalt per år fra 67 år, i tillegg til folketrygd og tjenestepensjon

LO-fordel: IPS med 
betalingsfritak og 3 
% regulering

IPS med 
betalingsfritak

IPS uten 
betalingsfritak

185.290,-

113.626,-

+ 15.370,-

+ 56.294 ,-
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LOfavør Pensjon                                                       
- konkurransedyktig og unikt

Gjennomsnittlig 
årlig premie for 
forsikret sparing

på 10 000 
kroner i året      
i følgende 

spareperioder:
3 % årlig økning av 

sparebeløp ved sykdom
IPS med tilknytning til tjenestepensjon.  

Ingen økning av sparebeløp ved sykdom

20 – 62 år 660 1 790 1 054  

30 – 62 år 660 2 180 1 276 

40 – 62 år 660 2 742 1 616  

50 – 62 år 660 3 616 2 203

Kvinner                  Menn
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Produkt under utredning

• Betalingsfritak på LOfavør-forsikringene

– Skal gjelde på alle individuelle LOfavør-forsikringer

– Ved uførhet og ved sykdom utover 12 måneder slipper medlemmet å
betale sine individuelle LOfavør-forsikringer

– Ikke avklart om dette skal være en obligatorisk dekning på disse 
forsikringene eller om det skal være et individuelt valg

• Dette vil kunne få betydning for evt. krav om helseerklæring

– Pris på denne dekningen er ikke klar men det antydes 5-6% av premien 
dersom dekningen blir obligatorisk

• Som individuelt valg vil den sannsynligvis bli høyere

– Vil kunne settes ut i livet en gang i 2010
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