
Sådan sparer 
du penge  
med FOA
Fordi vi er mange

Læs om alle fordelene 
på foa.dk/bliv-medlem



Du får kontante 
medlemsfordele hos 
FOA 
 ∆ Billigere lån og lave gebyrer hos  

PenSam Bank
 ∆ Ekstra gode priser hos PenSam Forsikring
 ∆ Studierabat på bøger
 ∆ Tilbud i din lokale FOA-fagforening
 ∆ Rabat over 1.300 steder med FOA PlusKort
 ∆ Optjen bonus i 4.500 butikker med  

Forbrugsforeningen
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Så meget kan en FOA-familie  
med 2 børn typisk spare:

FOA faglig kontingent  
(gennemsnit) - 4.740 kr.

FOA PlusKort rabatter + 4.000 kr.

Forbrugsforening  
rabatter +   881 kr. 

PenSam Forsikring + 3.000 kr.

Sparet med FOA  
på 1 år = 3.141 kr.
 

Husk, at du kan trække  
dit kontingent fra i skat. 
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Få kontante  
rabatter med  
FOA PlusKort
Alle FOA-medlemmer får gratis  
et medlemskort (FOA PlusKort),  
når de melder sig ind i FOA. Kortet 
giver kontant rabat i mere end 1.300 
butikker og webshops, så du kan 
spare penge på blandt andet:
 ∆ Tøj og briller
 ∆ Bolig og have
 ∆ Rejser, hotelophold og sommerhuse
 ∆ Tilbehør til bilen og vejhjælp
 ∆ Oplevelser i Danmark for hele familien

Spar 
4.000 kr. 
om året
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Optjen store  
bonusser med  
Forbrugsforeningen
 
Med betalingskortet fra Forbrugsforeningen 
får du masser af bonusser. Kortet koster 132 kr. 
om året – til gengæld får du kontant bonus på 
alle varer i 4.500 butikker i hele Danmark.

Bonus på 
881 kr.  

i snit
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‘PenSam er blandt de  
billigste og har en dækning, 
som også er blandt de bedste. 
Derfor tildeler vi et Bedst  
i Test til PenSam’
Kilde: Forbrugerrådet Tænk Penges  
test af Indboforsikring 2019

Tusindvis af FOA-  
medlemmer har  
allerede skiftet
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Du får FOA-rabat på 
PenSam Forsikring
 ∆ FOA Indboforsikring til 1.534 kr. om året  

med en selvrisiko på 2.294 kr. 
 ∆ Efter 2 år uden skader er der ingen selvrisiko 

(særlige regler for bilforsikringer).
 ∆ 10 % FOA-rabat på en lang række af  

PenSams forsikringer – f.eks. bilforsikring  
og husforsikring.

 ∆ Ulykkesforsikring med særlig FOA-pris. 
 ∆ 20 % ekstra rabat på de fleste forsikringer, 

hvis du er over 55 år.
 ∆ Har du både indboforsikring og ulykkes-

forsikring hos PenSam Forsikring, får du  
6 % rabat på begge forsikringer.

Få et uforpligtende tilbud på 44 39 39 53  
eller regn selv på din besparelse på 
pensam.dk/pris
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FOA-fordele 
FOA Lønkonto med en af landets  
højeste renter 
 ∆ Din egen personlige rådgiver
 ∆ Gebyrfri hverdag

Med en lønkonto hos PenSam får du  
endnu flere fordele
 ∆ FOA Bolig: Gode priser og kontante fordele
 ∆ FOA Billån: Lav pris og rabat på forsikring
 ∆ FOA Lån: Økonomisk rådgivning og  

gode priser

Se mere på pensambank.dk 
eller ring på 44 39 39 44
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‘Som  
FOA-medlem  

kan du blive kunde  
i Danmarks  

2. bedste bank’
Kilde: Bankundersøgelse  
lavet af Mybanker, 2021
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20 % studierabat 
på bøger
Du får helt op til 20 % rabat på bøger  
til din uddannelse som: 
 ∆ Grundforløb 2 (SOSU/PAU)
 ∆ Social- og sundhedsuddannelserne
 ∆ Pædagogiske assistentuddannelsen
 ∆ Ambulancebehandleruddannelsen

Køb dine bøger med rabat på 
 foabogshop.dk 
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Lokale tilbud til 
FOA-medlemmer
 
Din lokale FOA-fagforening har særlige tilbud 
til dig. Det kan f.eks. være: 
 ∆ Mulighed for at leje et sommerhus.
 ∆ Rabat på koncert- og teaterbilletter.
 ∆ Tilskud til f.eks. fysioterapeut eller briller.
 ∆ Rabat på en motionsordning.
 ∆ Begravelseshjælp.

Kontakt din lokale FOA-fagforening  
og hør mere om lokale tilbud. 
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Staunings Plads 1-3
1790 København V

Tlf. 46 97 26 26
foa.dk/medlemsfordele

Meld dig ind i FOA i dag

Ring på 80 20 20 30 alle 
hverdage mellem 9-20

Meld dig ind på foa.dk/bliv-medlem

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

Læs mere om dine medlemsfordele  
på foa.dk

Vi glæder os til at byde dig  velkommen i FOA
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