
Upplev känslan  
— bli Guldkund
20% på dina försäkringar 
plus andra förmåner.

Guldkund Privat



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

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 av flyt i vardagen.

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

Det här är Guldkund, kundbonusen där du belönas med större rabatter och fler förmåner 
ju närmare oss du kommer. 

Guldkund
Du har boendeförsäkring och Bekväma vardagen 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 kr i månaden eller minst 200 000 kronor i sparat kapital hos oss.

20% rabatt på  
hushållets privata  
försäkringar

Gratis uppläggnings- 
avgift för bolån  
(värde 700 kr)

20% rabatt på tjänster  
hos vår jurist

.. löpande erbjudanden  
i form av GULDDEALS.

Gratis kortavgift
(värde 275 kr)

Självriskreducering,
1 250 kr/år

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



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

Gå in på LFskaraborg.se/
guldkund och räkna ut hur 
mycket just du sparar.

Du är naturligtvis också 
välkommen att ringa eller 
besöka något av våra 
kontor.

Räkneexempel Guldkund

Familjen sparar

Villahemförsäkring 820 kr

Bilförsäkring 600 kr

Barnförsäkring för två barn 650 kr

Uppläggningsavgift bolån  värde 700 kr

Gratis kortavgift , värde per kort 275 kr 

Självriskreducering per år och hushåll 1250 kr

Juridiska tjänster rabatt 20-30% värde 700 kr

Totalt sparar familjen 4995 kr



LFskaraborg.se
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E-post  info@LFskaraborg.se

När det verkligen behövs sätter vi ord på våra känslor, för vår egen skull  
och för de vi älskar. Vi finns där du är när nästa kapitel inleds  

– genom glädje, kärlek, sorg och ren eufori.

lansforsakringar.se/foralltid

 För all tid.
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