
Det är viktigt att du 
är rätt försäkrad

Bank och Försäkringserbjudande i samarbete mellan:
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Vi är redo att hjälpa till och ge dig personlig service där  
vi går igenom just ditt försäkringsbehov. Länsförsäkringar 
Skaraborg är ett kundägt bolag som har kontor på åtta  
platser i Skaraborg. Vi har dessutom ett samarbete med  
SPF Seniorerna där du som medlem får betydande rabatter 
och förmåner.

Du får rabatter  
och förmåner



Boendeförsäkring
Beroende på hur du bor har vi olika lösningar på 
vad du behöver. Hem,- bostadsrätt-, villahem- 
och fritidshusförsäkring. 

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS
När du blir äldre får du ofta ett sämre olycksfalls-
skydd. Du kan ha haft en gruppförsäkring via din 
anställning, men när du går i pension faller den i 
regel bort helt. Därför erbjuder vi en olycksfalls-
försäkring för dig som är 60 år eller äldre.

Motorfordonsförsäkring
Hos oss försäkrar du enkelt din personbil, husbil, 
motorcykel och veteranfordon. Ja, vi erbjuder 
försäkring för de allra flesta fordon inklusive båt.



Rabatter
Som medlem i SPF Seniorerna får du rabatt och 
lägre pris på följande försäkringar:

Boende
 Hemförsäkring för dig som bor i hyreslägenhet.
 Bostadsrättsförsäkring när du bor i bostadsrätt.
 Tilläggsförsäkringar, exempelvis allrisk.
	Fritidshusförsäkring. (Gäller endast fritidshus belägna i Skaraborg)

Boende
 Villahemförsäkring när du bor i villa. Gäller även    
 motsvarande del i lantbruksförsäkringen.

Personbil
SPF Seniorernas medlemsrabatt kan i detta fall inte 
kombineras med andra rabatter förutom vårt kund-
bonussystem.

20 %

10 %

10 %



Skaffa känslan  
- bli Guldkund!

Kontakta oss på 0500-777 000 så berättar 
vi mer om fördelarna för dig att bli  
Guldkund hos oss. Välkommen!

Du kan också läsa mer på vår hemsida: 
LFskaraborg.se/guldkund

Du får ytterligare 20 % rabatt på dina försäkringar 
och flera andra förmåner.



Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
 Om du säljer din bostad via Länsförsäkringar    
 Fastighetsförmedling i Skaraborg får du en  
 kostnadsfri energideklaration när du har  
 villahemförsäkringen hos oss. Värde 3 500 kronor. 

 Du som säljer din bostadsrätt via Länsförsäkringar  
 Fastighetsförmedling får 2 000 kr rabatt på  
 mäklararvodet. 

Förmåner



Bekväma vardagen förenklar din ekonomi
Hos oss hittar du möjligheterna för en bekväm vardag med smarta  
lösningar för din ekonomi. Det är enkelt att byta bank. Vi hjälper dig 
med hela flytten. Kontakta oss så hittar vi de bästa lösningarna för dig.

Privatkonto med Visakort
Med kortet kan du betala kontantlöst i Sverige 
och utomlands. Du kan ta ut pengar i alla svenska 
uttagsautomater.

Telefonbanken
Du får snabbt och enkelt hjälp hos vår telefon-
bank. Ring bara 0771-666 555. Telefonbanken har  
öppet alla dagar 8-22 för personlig service. För de 
automatiska tjänsterna är det öppet dygnet runt.

Hela din ekonomi i en app eller dator
Du kan via datorn eller på din smartphone/läs-
platta göra dina bankärenden och du har hela 
tiden full kontroll på din ekonomi. Det har aldrig 
varit enklare att betala sina räkningar, föra över 
pengar med mera.

Spara, låna och placera 
När det gäller sparkonto, fondsparande, aktie- 
och värdepappershandel. Finns ekonomisk  
rådgivning på alla våra kontor.



Hej!
Har du frågor eller vill ha 

mer information så får du gärna 
höra av dig till oss på:

0500 - 777 000

LFskaraborg.se

Skövde  Rådhusgatan 8, Box 600, 541 29 Skövde, 0500-777 000  |  Falköping  Storgatan 1, 521 42 Falköping, 0515-677 200

Habo  Jönköpingsvägen 13 A, 566 31 Habo, 036-172 400  |  Lidköping  Lidbecksgatan 2, Box 2187, 531 02 Lidköping,

0510-777 220  |  Mariestad  Esplanaden 8, Box 32, 542 21 Mariestad, 0501-377 240  |  Skara  Stortorget 1, 532 30 Skara, 

0511-241 00  |  Tidaholm  Gamla Torget 6, 522 31 Tidaholm, 0502-777 260  |  Vara  Stora Torget 4, 534 21 Vara, 0512-797 270

E-post  info@LFskaraborg.se



Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

Kontaktuppgifter

Portofritt kontaktkort

Vill du att vi kontaktar dig? 
Fyll i namn och telefonnummer, posta kontaktkortet så hör vi av oss. 

Kl
ip

p 
hä

r





Svarspost
20226413
541 20 Skövde

Frankeras inte. 
M

ottagaren  
betalar portot.


