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Innbo LO Favør YS Innbo 

Pris Kr 840 ev kr 1680 dersom begge er medlem 

Snitt kr 1092 gitt at 30 % har doble medlemskap 

Kr 1222 (sikkerhetsrabatter gir lavere pris) 

Standard egenandel Kr 3000 (eller 0 dersom begge i husstanden er 

medlemmer) 

Kr 2 000 

Forsikringssum Ubegrenset Kr. 500.000 og 2,5 mill 

Misligholdt husleie ved utleie Nei Ja, tilvalg 

Tyveri på offentlig plass i Norden Nei Inntil kr 30 000 

Tyveri fra lofts-/kjellerbod andre boder eller garasje Kr 75 000 Ubegrenset 

Erstatning for enkeltgjenstander og samlinger, samt smykker og gull Begrenset til 

kr 300 000  

Ingen begrensning 

Dekk og felger til motorvogn Dekkes ikke Inntil kr 30 000 

Fritidsbåt og deler og tilbehør på forsikringsstedet Dekkes ikke Inntil kr 60 000 
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Innbo LO Favør YS Innbo 

Sanering av veggedyr og kakerlakker Inntil kr 50 000 (ink skjeggkre) Inntil kr 50 000 

Tyveri fra annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet Inntil kr 75 000 Inntil kr 30 000 

Aldersfradrag på innbo ved totalskade (f.eks nedbrent hus) Ingen aldersfradrag ved totalskade Skjønnsmessig totalsum for å gjenskaffe det som er 

tapt 

Sykkeltyveri Kr 30 000 Kr 30 000 

Full kasko/uhellsskade på sykkel og sportsutstyr (unntatt under 

ritt/konkurranse) 

NYHET i YS Innbo fra 1.7.18 

Nei Ja (unntatt under ritt/konkurranse) 

 

Reparasjon av knust skjerm på mobiltelefon Har ikke reparasjon, men egenandel kr 500 (eller 

0 dersom begge i husstanden er medlemmer) 

Telefon tilbake i løpet av 3-5 dager – egenandel kr 

500. Kan utvides til en full mobilforsikring som dekker 

alle skader inkludert mistet og tapt 

 



YS kollektiv Hytte Innbo 
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Samme vilkår som for YS Innbo 

Innbosum inntil kr 750.000 

Pris kr 468 per år 
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Forsikringer av liv og helse IE/LO Favør YS Helse- og livsforsikringer 

Obligatorisk grunnforsikring (dødsfallsdekning) kr 80 405, nedtrappende fra 50 år 

Alle familiemedlemmer (barn opp til 21 år) 

1 G (kr. 96.866,-). Leveres av Protector, ingen 

nedtrapping 

Medlem + ektefelle/samboer 

Frivillig gruppelivsforsikring Livsforsikring Nei Inntil 30 G for medlem og medforsikret 

ektefelle/samboer 

Frivillig gruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Nei Inntil 10 G for medlem og medforsikret 

ektefelle/samboer 

Ulykke Fritidsulykke for medlemmet. Død kr. 100.000 

(kr. 10.000 uten ektefelle/samboer el. 

livsarvinger) 

Med. invaliditet kr. 200.000 

Obligatorisk betalt av IE 

Opptil 38 G  (3 680 908) for hele familien (barn opp til 

21 år). Med. invaliditet. 

Frivillig egenbetalt (halv heltidsdekning kr. 494,- og 

full heltidsdekning kr. 876,-.) 

Tannforsikring Ja (leveres av Norsk Tannhelseforsikring) 

 

Ja (leveres av Norsk Tannhelseforsikring) 

YS er rimeligst på 2 av 3 alderssegmenter 

 

Online lege Nei Ja, knyttet til Behandlingsforsikring Pluss (ingen 

egenandel) og Barneforsikring (egenandel kr. 150,-) 

 

 



Øvrige rabatter 
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Bil Ung –  
15 % 

Hus –  
12 % 

Alvorlig 
sykdom –  

10 % 

Bil –  
5 % 

Reise –  
5 % 

Samle-
rabatt –  
16 % -  

20 % 



Utbytte  
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14,4 % 
 



Gjensidige Bank - YS Medlemstilbud 

Dagligbank og innskuddsprodukter Boliglån 
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Produkt Rente 

YS Brukskonto 0,15 % 

YS Sparekonto 0,60 % 

Høyrentekonto 1,00 % 

Fastrenteinnskudd 1,65 %* 

BSU 3,20 %** 

Brukskonto 8 -18 år 0,40 % 

Barnekonto 1,00 % 

Produkt Rente 

Boligstart (inntil 85 % av markedsverdi) 1,89 % 

Boliglån UNG (inntil 85 % av markedsverdi) 1,99 % 

Boliglån (inntil 50 % av markedsverdi) 1,97 % 

Boliglån (inntil 75 % av markedsverdi) fra 1,99 % 

Boligkreditt (inntil 60 % av markedsverdi) fra 1,97 % 

Topplån (fra 75-85 % av markedsverdi)  2,55 % 

* Rente fastsettes hver uke se prisliste for gjeldende tilbud 

** økte renten i mai 



Gode betingelser over tid Blant de beste over tid 

 
Våre priser på lån er blant markedets beste 
og vi kan stolt si at våre kunder er blant de 
mest fornøyde i landet. Vi har produkter 
tilpasset hele familien i alt fra sparing og kort 
til de minste, til lån og investeringsrådgivning 
for de voksne. 
 
 
Innovasjon 
Vi etablerte 50%-lånet for 3 år siden. Nå ser 
vi at flere andre banker også har sett at dette 
produktet treffer en særskilt målgruppe. 
 

For å få de gode prisene må medlemmene bruke 
banken aktivt. Aktiv bruk av banken gir økt tilfredshet 
med tilbudet og styrket lojalitet.  
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Konkurransebildet på boliglån siste år 

Gjensidige Bank (medlemmer) u/75 % Gjensidige Bank (medlemmer) u/50 %

DANSKE BANK (ordinære kunder) DNB, Leve (Saga fra 2015) u/75 %

NORDEA PREMIUM u/75 % AKADEMIKERNE* u/75 %

Danske Bank (Boligkreditt u/45 %)



Inkluderte forsikringer i SAFE vs. IE 
- Grunnforsikring - dødsfall 

  

      og  

 

SAFE har: 

• høyere forsikringssum i yrkesaktiv alder 

• ingen nedtrapping 

 

IE har: 

• livsvarig utbetaling 

• kraftig nedtrapping etter 50 år 

• inkludert «begravelsesstøtte» ved barns 
dødsfall 

 



Inkluderte forsikringer i SAFE vs. IE 
- Privatrettslig Advokatbistand 

  

     og  

 

 

- Ulik pris (600 kr vs 708 kr) 

- SAFE Norge og Sverige vs. IE kun Norge 

- Små ulikheter i rettsområder 

- «In-house» vs. forsikringstjeneste 



  

     og  

 

«In-house» vs. forsikringstjeneste 

Min advokat er ingen forsikringsordning. Vi mener dette er fordel i all hovedsak av 2 grunner: 

• Forsikringsgiver tar all risiko 

‒ En anerkjent og A-rated  forsikringsgiver som har risikoen hele veien og som gjør produktet bærekraftig på 

sikt.  

‒ Forsikringsgiveren er solvent til enhver tid, foretar risikobetraktninger og lønnsomhetsvurderinger 

fortløpende som gjør at man er trygg på at ordningen ikke faller bort. 

• Tilbud om bistand også utover det forsikringen omfatter 

‒ Siden det er en forsikring og ikke en «ordning», vil advokatene i Legal24 kunne bistå medlemmet på saker 

som ikke er omfattet av forsikringen til en meget rabattert sats.  

‒ Dette kan ikke Min advokat gjøre da de er forpliktet seg til kun å ta saker innenfor ordningens 

begrensninger.  

Inkluderte forsikringer i SAFE vs. IE 
- Privatrettslig Advokatbistand 


