Kontakt nærmeste SpareBank 1-bank
for mer informasjon eller for å inngå
avtale om LOfavør Forening.

LOfavør Forening
Enkel og effektiv løsning tilpasset
klubber og foreninger i LO-forbund

Alt du trenger i en pakke
– enklere blir det ikke

LOfavør Forening
gir deg muligheten

75 prosent av alle bedrifter i Norge har under ti a nsatte.
Vår samarbeidspartner SpareBank 1 har spisskompetanse
rettet mot dette markedet, en kompetanse som også
kommer LO-organisasjonen til gode.

Alle bedrifter har ulike behov.
SpareBank 1 har kompetanse som gjør
det mulig å finne gode løsninger for
forbundet, foreningen eller klubben din.

Hovedfokuset til deg som er ansatt
eller tillitsvalgt i en klubb/forening
i et LO-forbund er, og skal være,
å ivareta medlemmenes behov og
interesser. LOfavør Forening forenkler
kontakten opp mot banken på
best mulig måte. LOfavør Forening
samler alt som trengs på en enkel og
oversiktlig måte.

LOfavør Forening – det du
trenger!
Pakken består av de vanligste tjenestene
klubbene og foreningene har behov for:
• Betalingsformidling
• Forsikring
• Finansiering
• Sparing/plassering

Slik går du frem
• Registrering i
Brønnøysundregistrene:
- Logg inn på altinn.no
- Trykk på Samordnet r egistermelding
- registrering av nye og endring av
eksisterende foretak og enheter
- Logg inn med kodebrev eller min ID
• Kontakt banken

Fordeler LOfavør Forening
- minst 0,25 % høyere rente
enn for ordinære SpareBank
1-kunder på sparekonto
(opp til 5 millioner)
- minst 0,5 % høyere rente enn
for ordinære SpareBank
1-kunder på drifts- og skattetrekkskonto
- månedspris kr 50,- fri bruk av transaksjoner
innenlands
- nettbank, aktuelle kort
produkter og veiledning

• Etablering av kundeforhold:
- Ta med utskrift av Brønnøysund
registrene (ikke eldre enn 3 måneder)
- Ta med gyldig legitimasjon
- Dokumentasjon på hvem som har
signatur eller økonomiansvar må
fremlegges. Som gyldig dokumentasjon
gjelder protokoll fra årsmøte, gjeldende
vedtekter eller lignende. Klubb/forening
må gi banken informasjon ved endringer
i disposisjonsforhold
• Kundeerklæring:
- Ved etablering av kundeforhold må
skjema fylles ut i samarbeid med
rådgiver i banken

Betalingsformidling
Vår samarbeidspartner SpareBank 1 tilbyr en rekke
produkter innen betalingsformidling .

Forsikring
Du og din klubb/forening er allerede forsikret gjennom
LOs samleforsikring. Er det en stor klubb/forening med
ansatte, kan det være lurt å gjennomgå pensjons- og
personforsikringene sammen med SpareBank 1.
Det lønner seg å tilby forsikringer til medlemmene.
Forsikring gir en betydelig merverdi i medlemskapet.
Det gir medlemmene en trygghet også utenom arbeidstiden. Med personforsikring gjennom medlemskapet
slipper vanligvis medlemmet helsevurdering slik at flere
får forsikring. SpareBank 1 tilbyr også andre forsikringer
kollektivt, som f. eks reiseforsikring. Prisen blir lavere når
forsikringen kjøpes kollektivt.

Finansiering
Med LOfavør Forening tilbys løsninger som dekker
finansieringsbehovene dine.

Sparing/plassering
Gjennom LOfavør Forening tilbys et bredt spekter av
plasseringsprodukter. LOfavør Forening gir ansatte eller
tillitsvalgte i klubben eller foreningen din tilgang til aktive
medspillere. Løsningene kan imøtekomme behov for
fleksibilitet i en konfliktsituasjon.

Nå tilbyr vi e-læringskurs for kasserere!
Her får du en innføring i kasserers ansvar og økonomihåndtering. Kurset finner du på lofavør.no under fanen
tillitsvalgt.

