
Guldkund Lantbruk

20 % på försäkringar, 
plus andra förmåner.
Bli Guldkund. 



Guldkund
Du har din lantbruksförsäkring och Baspaket Bank hos oss, vilket betyder att du byter 
bank och flyttar din ekonomi till oss. Du har dessutom ett eget sparande i fond eller ISK 
på minst 500 kronor i månaden eller minst 200 000 kronor i sparat kapital hos oss. 

20% rabatt på 
tjänster hos vår jurist

Baspaket Bank  
kostnadsfritt

Vilken guldkänsla
får du?
En del säger att det är känslan av koll när allt är samlat på ett ställe. Andra pekar på 
pengarna de sparar. Ytterligare någon pratar om känslan att vi träffas hemma på  
gården och att vi förstår deras verksamhet.

Det vi ser hos våra kunder är bredare leenden, lugnare steg. 

Det här är Guldkund, kundbonusen där du belönas med större rabatter och fler förmåner 
ju närmare oss du kommer. Läs vidare, så förklarar vi hur.

Fullständiga villkor för Guldkund hittar du på LFskaraborg.se/guldkund

20% rabatt på  
hushållets privata  
försäkringar

Självriskreducering,
1 250 kr/år

20%

Vi erbjuder dig 
juridisk rådgivning. 
Som guldkund får du 20% 
rabatt på kostnaden när du 
anlitar våra jurister... löpande erbjudanden  

i form av GULDDEALS.

§



Kostnadsfri energideklaration
Vid fastighetsförsäljning och kontrakt via Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling. Värde upp till 4 500 kronor.

Räkneexempel Guldkund

Familjen sparar

Privatdel i lantbruksförsäkring 820 kr

Bilförsäkring 600 kr

Barnförsäkring för två barn 650 kr

Baspaket Bank: rörelsekonto, bankkort, bankgiroanslutning och internetbetalningar 1 200 kr

Totalt sparar familjen 3 270 kr
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Säker Person - trygghet för dig som 
bor eller arbetar på landsbygden

Låt någon av våra duktiga rådgivare kontakta dig så skräddarsyr vi försäkringspaketet till dig.
Ring oss och boka tid för ett rådgivningsmöte. Välkommen!
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Säker Person är ett försäkringspaket speciellt  för dig som bor eller arbetar på landsbygden. 

Sjukvårdsförsäkring  

Livförsäkring

Olycksfallsförsäkring 

Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medarbetare

Sjukförsäkring

Ersättarförsäkring

Kundolycksfallsförsäkring


