
Trygghet för all tid
Bank, försäkring och fastighetsförmedling



Ett unikt bolag
Det är vi tillsammans som äger Länsförsäkringar Värmland.
Vi som bor i de 16 kommuner som utgör Värmlands län.  
Därför är ett Värmland i utveckling viktigt för oss och  
vi arbetar dagligen för att bidra till en attraktiv och trygg  
region. Full av möjligheter. 

Det är inte så konstigt. Det finns i våra gener.
Vi har alltid gått samman för att hjälpa varandra.
Att vara många och dela på risken har varit vår modell
sedan 1843 när det brann på landsbygden.
Och det fungerar fortfarande, både i staden och på landet.

När det går bra för oss vill vi dela med oss i form av återbäring. 
Det är en av många fördelar med att vara en del av ett kundägt bolag. 
I denna broschyr berättar vi mer om oss och våra produkter och tjänster  
som bidrar till en tryggare vardag. För all tid. 



Våra 100 insatser för 
ett hållbart Värmland
Att jobba med hållbarhet kan låta krångligt, men är 
egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att göra världen  
och Värmland till en bra plats att leva på. Att vara klimat- 
smarta, miljövänlig och energieffektiv, men också att främja 
ett rikt kulturliv. Att ha föreningar och företag som värnar om 
vår framtid. Helt enkelt att skapa förutsättningar för en 
bra, sund och givande tillvaro. För alla. I livets alla lägen.  
Vi gör det vi kan. Gör det du kan.

     Se våra 100 insatser för ett hållbart Värmland:  
      LFvarmland.se/hallbarhet



Det lönar sig att välja 
en kundägd bank
Vi är banken som lyssnar på våra kunder och finns nära. Vi engagerar oss 
både lokalt och på samhällsnivå när det gäller utveckling, hållbarhet och 
tillväxt. De pengar vi tjänar går inte till externa aktieägare, utan stannar hos 
dig som är kund här i Värmland.
 
Att ha hela sin ekonomi samlad här i Värmland är tryggt, enkelt och 
lönsamt. Våra Guldkunder får 20% rabatt på sina försäkringar, 
självriskreducering, gratis bankkort och en rad andra förmåner som sätter 
guldkant på vardagen. Våra Guldkunder sparar tusenlappar. Varje år. 

*Läs fullständiga villkor på LFvarmland.se/guldkund

Vad krävs för att bli Guldkund?

Ditt boende är 
försäkrat hos oss

Du har ett aktivt 
lönekonto 
med bankkort 
anslutet

Du har ett 
sparande på minst 
500 kr/mån eller 
ett sparkapital på 
200 000 kr/person



Vi finns här 
– dygnet runt
Den bästa olyckan är den som inte händer alls. Men om olyckan 
trots allt skulle vara framme finns vi här – dygnet runt. Året om. 

Om du råkar ut för en skada utanför våra ordinarie öppettider 
kan du ringa vår larmcentral. Bedöms skadan vara akut kopplas 
du direkt till vår lokala jourgrupp som består av medarbetare från 
vår Skadeservice här i Värmland. Brand eller svårare vattenskador 
är exempel på när en akut insats kan vara nödvändig och då är  
vi snabbt på plats med egen personal. 

Anmäl din skada digitalt – få ersättningen snabbare.  
På vår hemsida eller i vår prisbelönta app kan du enkelt anmäla  
skadan tryggt och smidigt, när det passar dig. Då får du  
ersättning snabbare och kan följa ditt skadeärende.  
Dessutom kan du med hjälp av mobilkameran enkelt  
bifoga foton på skadan.



Vi gör det enklare 
att driva företag
Varje företag har sitt speciella behov av försäkringar. Allt 
beror på vilken verksamhet du bedriver och hur stort ditt 
företag är. Vi erbjuder en flexibel företagsförsäkring och 
hjälper dig att hitta den bästa lösningen för just din 
verksamhet. För alla verksamheter är unika. 

Som företagare behöver du effektiva betalningsrutiner, för 
att ta betalt snabbt, behålla pengarna så länge som möjligt 
och under tiden förvalta dem smart. Med Baspaket Bank får 
du alla bastjänster som behövs för att hantera ekonomin 
enkelt och effektivt.

Trygghet för dig, din familj och dina medarbetare. I en 
tjänstepension sätter du som företagare av pengar till din 
och eventuella anställdas framtid. Det kan bli en avgörande 
del av din och dina anställdas samlade pension. Våra tjänste-
pensioner är mer än ett sparande. Genom att vi lägger till 
ett personförsäkringsskydd får du och ditt företag större 
trygghet om du blir sjuk, skadad eller avlider och du kan 
erbjuda samma trygghet till dina anställda.

Läs mer på LFvarmland.se/foretag



Du som är lantbrukare vet säkert redan vikten av ett omfattande skydd för såväl dig själv 
och dina byggnader som för djuren, fordonen och eventuella medarbetare. Det gör nämligen 
våra lokala experter inom lantbruk också. Vi erbjuder en smidig och skräddarsydd helhets-
lösning för hela din verksamhet med både bank och försäkring. Kanske är det därför vi har 
flest lantbruk försäkrade i hela Värmland?

Enligt Svensk Kvalitetsindex har Länsförsäkringar fastighetsförmedling Sveriges  
nöjdaste kunder, för sjätte året i rad. 

Går du i säljtankar? Köptankar? Eller är helt enkelt bara nyfiken på hur marknaden ser 
just nu där du bor? Våra fastighetsmäklare svarar på dina frågor och hjälper dig hela 
vägen mot din bostadsdröm. 

Din lokala mäklare med Sveriges nöjdaste kunder

Vi försäkrar flest lantbruk i hela Värmland

Läs mer på LFvarmland.se/foretag

Läs mer på lansfast.se



Arvika Kyrkogatan 10. 0570 - 74 17 00
Karlstad Drottninggatan 10. 054 - 775 15 00 (bank)
Karlstad Köpmannagatan 2A. 054 - 775 15 00 (försäkring)
Sunne Kvarngatan 23. 0565 - 74 18 00

LFvarmland.se


