
Spar penge 
med FOA
Benyt dig af de gode tilbud 
og spar kontingentet
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FOAs bedste  
medlemsfordele 

Et FOA-medlem i en familie med 2 børn, der 
har skiftet forsikring og benyttet rabatten til 
rejser og forbrugsgoder kan typisk spare:

LO Plus 4.000 kr.
Forbrugsforening 1.040 kr.
PenSam Forsikring 4.000 kr.
Rabat i alt: 9.040 kr.

FOA faglig kontingent (gennemsnit)  -4.440 kr.
Tjent med FOA på et år 4.600 kr.
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Forbrugsforeningen 
Forbrugsforeningens betalingskort giver bo- 
nus 4.600 steder i Danmark. Det koster 132 kr. 
om året at være med i Forbrugsforeningen. Til 
gengæld kan du få bonus på alt i forretningen 
– også det på tilbud! 
Din bonus bliver indsat på dit forbrugs- 
foreningskort hvert år i december måned.

Gratis LO Plus-kort 
Alle FOA-medlemmer modtager gratis LO 
Plus-kortet, når de melder sig ind i FOA.
Kortet giver kontant rabat til mere end 1.500 
butikker, blandt andet
 ∆ Tøj
 ∆ Briller
 ∆ Rejser
 ∆ Leje af sommerhus
 ∆ Autotilbehør og vejhjælp

Få en personlig beregning på din besparelse 
på beregner.loplus.dk

Kontingentet er  
fradragsberettiget 
Husk, at du kan trække en del af kontingentet 
fra i skat.

Gennemsnit på 1.040 kr.  i bonus



VÆRSGO: FOA rabat på 
forsikring og bank

PenSam Forsikring 

En almindelig FOA-familie med 2 voksne og 2 
børn sparer typisk 4.000 kr. ved at skifte fra et 
af de store selskaber. (kilde: Søndagsavisen 28.-30. marts 2014). 

Der er mange FOA-fordele. Her er et udpluk:
 ∆  FOA indboforsikring til 1.284 kr. om året  
– med en selvrisiko på 2.008 kr. 

 ∆ Ingen selvrisiko efter 2 år uden skader hos  
PenSam Forsikring.

 ∆  10 % FOA-rabat på en lang række af  
PenSams forsikringer, eksempelvis  
bilforsikring og husforsikring.

 ∆  Ulykkesforsikring – få forsikret alle dine  
børn til et barns pris.

FOA-fordele  hos PenSam  Forsikring
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Er du over 55 år, er der yderligere 20 %  
i rabat på de fleste forsikringer.

Ring og få et uforpligtende tilbud på 
44 39 39 53, eller beregn et tilbud på  
www.pensam.dk/pris
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PenSam Bank 
PenSam Bank er en af landets billigste banker  
– og med FOA FORDELE får du det endnu billigere.

Fordele for dig i PenSam Bank:
 ∆ Billån til 4 %
 ∆ FOA rabat på andelslån, boliglån og for-
brugslån

 ∆ Gebyrfri lønkonto med Visa/Dankort til 0 kr.
 ∆ Din egen bankrådgiver

Ring og få en uforpligtende snak med en af vo-
res rådgivere på 44 39 39 53 eller tjek din pris 
på pensam.dk/billigelån

Folkeferie.dk
Som FOA-medlem kan du få rabat på
charterrejser til Malta og Helsingør Ferieby.
Se mere på folkeferie.dk/Ferie-med- 
forbundsrabat/FOA

Studierabat på bøger 
Dit FOA-medlemsskab giver op til 25 %  
rabat på bøger til uddannelserne 
 
 ∆ Pædagogisk assistent
 ∆ Social- og sundhedsassistent
 ∆ Social- og sundhedshjælper 

Køb bøgerne med rabat på  
foabogshop.dk

Få op til  25 % rabat  på studie- bøger
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Lokale tilbud til  
FOA-medlemmer 

I nogle FOA-afdelinger er der endnu  
flere tilbud til medlemmerne. Henvend  
dig i din lokale FOA-afdeling eller se  
foa.dk/afdelinger



SEPTEMBER 2016

Det er let at melde sig ind i FOA
•  Ring gratis på 80 20 20 30 mellem 

8.30-20 fra mandag til torsdag.  
Fredag fra 8.30-12 og fra 16-20.

•  Meld dig ind på foa.dk/blivmedlem

•  Send en sms til 1919  
Skriv: indmeldfoa og dit navn  
(fx: indmeldfoa susanne nielsen).  
Der skal være mellemrum mellem  
indmeldfoa og dit navn.

Staunings Plads 1-3
1790 København V

foa.dk


