
Villkor Guld-Silver-Brons - Lantbruk 
 
 

Bronskund 

För att bli Bronskund samlar du din lantbruksförsäkring och ytterligare en privat 
försäkring hos oss. 

Du får 4 procent rabatt på hushållets privata försäkringar förutom sjuk, liv- och 
pensionsförsäkringar samt LRF och Agriaförsäkringar. Rabatten räknas exklusive 
skatt på trafikförsäkringen. 
  

Silverkund 

Att bli Silverkund utgår från din lantbruksförsäkring. Du har dessutom Baspaket Bank 
hos Länsförsäkringar, vilket betyder att du byter bank och flyttar din ekonomi till oss 
med ett aktivt rörelsekonto och Visakort. Alternativt har du ett eget sparande i fond 
eller i ISK (investeringssparkonto) på minst 500 kr i månaden. I stället för 
månadssparande kan du också ha minst 200 000 kr i sparat kapital, förutom nämnda 
sparformer räknas då också något av våra sparandekonton och ditt pensionskapital 
in. Är du minst 60 år kan sparkravet ersättas med olycksfallsförsäkring 60 plus eller 
Senior. 

Du får 7 procent rabatt på hushållets privata försäkringar förutom sjuk, liv- och 
pensionsförsäkringar samt LRF och Agriaförsäkringar. Rabatten räknas exklusive 
skatt på trafikförsäkringen. 
  

Guldkund 

För att bli Guldkund samlar du din lantbruksförsäkring och Baspaket Bank hos 
Länsförsäkringar, vilket betyder att du byter bank och flyttar din ekonomi till oss med 
ett aktivt rörelsekonto och Visakort. Du har dessutomett eget sparande i fond eller i 
ISK (investeringssparkonto) på minst 500 kr i månaden. I stället för månadssparande 
kan du också ha minst 200 000 kr i sparat kapital, förutom nämnda sparformer 
räknas då också något av våra sparandekonton och ditt pensionskapital in. Är du 
minst 60 år kan sparkravet ersättas med olycksfallsförsäkring 60 plus eller Senior. 

Du får 20 procent rabatt på hushållets privata försäkringar förutom sjuk,- 
olycksfallsförsäkring för vuxna, liv och pensionsförsäkringar, korttidsförsäkringar samt 
LRF och Agriaförsäkringar. 

 



Dina förmåner som Guldkund 

• Kostnadsfritt Baspaket Bank: bankkort, rörelsekonto, bankgiroanslutning och 
internetbetalningar. 

• Självriksreducering på boendeförsäkringen. (Se nedan). 
• Vid köp av juridiska tjänster får du 20 procent rabatt vid köp av en tjänst, 

30 procent rabatt vid köp av två eller flera tjänster. 

Erbjudande på en larmlösning för ditt hem. Här kan du läsa mer om Larmlösningen. 
Larminstallation ger dessutom 10 procent rabatt på din boendeförsäkring. 

Självriskreducering på din boendeförsäkring 
Gäller med 1.250 kr för en ersättningsbar skada per hushåll och år som överstiger 
grundsjälvrisken och som har hänt under den tid du varit Guldkund. 
Självriskreduceringen omfattar även tilläggsförsäkringar. 

Övrigt 

Förmånerna gäller så länge du uppfyller villkoren. Rabatten dras direkt på varje 
försäkring vid förnyelse och nyteckning. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
erbjudandet. Vår kundbonus hanterar enbart privatpersoner, det vill säga försäkringar 
som är registrerade på personnummer. 

Exempel på privata försäkringar du kan få rabatt på är hem,- och bostadsrätt, villa, 
villahem och fritidshus. Även bil, entusiastförsäkring, lätt lastbil, moped, motorcykel, 
husvagn, husbil, lätt släp, terränghjuling, fritidsbåt, gravidförsäkring och sjuk och 
olycksfall för barn samt 60 plus. På personbil räknas rabatten exklusive 
trafikpremieskatt och fast premie på trafikförsäkring, I en lantbruks-försäkring får du 
rabatt på den privata delen exempelvis personlig lösegendom, bostadshus, och 
privatolycksfallsförsäkring. Är du osäker på om din försäkring tillhör privat, lantbruk 
eller företag så kontakta oss gärna. 

 

https://www.lansforsakringar.se/skaraborg/privat/om-oss/erbjudanden/juridiska-tjanster/
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