
Med en pensionsordning sikrer du dig selv og din  
familie nu og i fremtiden.

LandmandsPension er tilpasset landbruget, og med flere tusinde medlemmer  
med LandmandsPension sikrer L&F i samarbejde med Deloitte Pension  
Management, at vores medlemmer har den mest økonomiske og attraktive  
pensionsordning.

Vidste du, at:
• Omkostningerne udgør 1,75% (normalt fra 2%)
• Lave priser på forsikringsdækninger (besparelse på 72%) 
• Dækning ved tab af erhvervsevne starter ved 50% (normalt 60%)

Derfor er LandmandsPension den bedste pensionsordning til landbruget baseret 
på omkostninger og vilkår, og du vil kunne sætte minimum kr. 15-20.000 ekstra ind 
om året på din opsparing sammenlignet med en gennemsnitlig pensionsordning.

Gratis rådgivning
Du får løbende rådgivning, så forsikringsdækninger 
og indbetalinger tilpasses din livssituation.

LandmandsPension

• Hvor meget skal der spares op? 
• Hvilke forsikringer er der brug for? 
• Hvor meget skal de dække? 
• Hvordan er dine ansatte stillet?

Vil du også have fordelene ved 
LandmandsPension?
Kontakt Velliv på 70 33 99 99 eller på  
landmandspension@velliv.dk og hør, hvordan  
LandmandsPension kan imødekomme dit behov.

www.lf.dk/medlemsfordele
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En forsikringspakke, som sikrer dig økonomisk.

Gruppeliv er en forsikringspakke, som giver dig en 
økonomisk tryghed i tilfælde af sygdom, ulykke  
eller død.

Forsikringspakken består af:
• Livsforsikring på op til kr. 1 mio.
• Kritisk sygdom kr. 100.000
• Ulykkesforsikring på op til kr. 760.000

Forsikringen oprettes, før du fylder 60 år og du kan 
have forsikringen indtil udgangen af det år, hvor du 
fylder 70 år.

Hvad koster det?

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen er en billig basis dækning til kr. 2.586 (2021).

Vil du vide mere?
Kontakt din landboforening eller den familielandbrugsforening, du er medlem 
af, og bed om at blive tilmeldt gruppelivsordningen. I forbindelse med tilmelding 
skal du udfylde et kort helbredsskema. Der er ikke krav til ægtefælle/samlever 
ved oprettelse af forsikring med ægtefælledækning. Du kan også læse mere på  
www.lf.dk/gruppeliv. 

Du kan vælge at tegne forsikring for dig selv, eller forsikring med ægtefælledækning.
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Din genvej til hurtig udredning og behandling før  
problemerne vokser sig større.

Som landmand er man mest effektiv med et godt helbred og lang ventetid på 
behandling kan have store økonomiske konsekvenser.

Tryghed i hverdagen handler ikke kun om at være rask. Det handler også om at 
vide, at man er sikret hurtig behandling, hvis man bliver syg eller kommer til skade.

En sundhedsforsikring er et supplement til sundhedsvæsenet – et ekstra lag af 
tryghed, der giver dig adgang til rådgivning og omsorg før problemerne vokser sig 
store, samt hurtig udredning og behandling, når du får brug for det.

Sundhedsforsikringen dækker:
• Forundersøgelser og speciallæge
• Operationer
• Genoptræning
• Fysioterapi, kiropraktik og osteopat
• Psykiater og psykolog
• Diætist
• Smerte og allergi udregning
• Hjælp ved misbrug og kriser

Hvad koster det?
Sundhedsforsikringen koster kr. 1.907 pr. år (2021). 
Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1%.

Sundhedsforsikring

Vil du vide mere?
Klik ind på www.lf.dk/sundhed hvor du kan læse mere og tilmelde dig  
forsikringen. 

Børn under 24 år er gratis medforsikret, uanset om de bor hjemme eller er 
flyttet hjemmefra.
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En ulykkesforsikring, som er tilpasset landbruget.

En ulykkesforsikring giver en økonomisk tryghed, hvis man skulle komme ud 
for en ulykke og med en ulykkesforsikring via Tryg, er du sikret en af markedets  
bedste ulykkesforsikringer.

Ulykkesforsikringen dækker:
• Varigt mén fra 5%
• Dobbelterstatning fra 30% 
• Dødsfald
• Tand- og tyggeskader, hvis ikke  

behandling dækkes på anden vis
• Sygdom*

Hvad koster det?
Forsikringssum på kr. 396.166 ved varigt mén koster kr. 596.-
Forsikringssum på kr. 625.525 ved varigt mén koster kr. 896.- 
Forsikringssum på kr. 1.042.542 ved varigt mén koster kr. 1.531.-

Ulykkesforsikring

Vil du vide mere?
Klik ind på www.lf.dk/ulykke hvor du kan læse mere og tilmelde dig forsikringen. 

En ulykkesforsikring via Tryg dækker ekstraordinært ATV kørsel, motorcykel, 
scooter samt skisport.

Prisen er per person pr. år (2021) og er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1%. 
Forsikringen kan også oprettes til ægtefælle/samlever samt ansatte.

* Ved sygdom forstås, at forsikringen giver erstatning ved en række alvorlige syg-
domsdiagnoser. 
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- for aktive medlemmer af Landbrug & Fødevarer.

Medlemsfordele

www.lf.dk/medlemsfordele

Velliv Spar kr. 15-20.000 årligt

Gruppelivsordning Attraktiv tryghedspakke

Sundhedsforsikring Din genvej til hurtig behandling

Ulykkesforsikring Tilpasset din behov

Landbrugsinfo Spar kr. 2.100 årligt 

Landbrugsavisen Udkommer 51 uger årligt

Billig Arbejdstøj Forhandler et bredt udvalg af arbejdstøj – spar 25%

Falck  Brandsikring, autohjælp mv. – spar 15%

OK  Brændstof og fyringsolie leveret til hjemmetanken

Gårdbutik Gratis markedsføring af din gårdbutik

Profiloptik Besparelsen gælder briller og solbriller – spar 25%

Novasol  Leje af ferieboliger i 29 lande – spar 10%

Dansommer  Leje af sommerhuse i Danmark – spar 10%

Tivoli Særpris i udvalgte perioder

Legoland Markant rabat hele sæsonen

Fordelsshoppen  Stærke rabatter på luksus til hjemmet

De fleste medlemsfordele gælder også for din ægtefælle/samlever og dine ansatte. 
Særlige vilkår kan være gældende.
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