Bank- och försäkringstjänster
för skogs- och lantbrukare
Det här är ett erbjudande till dig som äger en lantbruksfastighet och/eller driver
verksamhet inom jordbruk, skogsbruk eller trädgård. Du hittar allt för att hantera
din ekonomi enkelt och effektivt, finansieringsmöjligheter när du ska investera och
många placeringsmöjligheter både för din buffert och för att placera överskottet.
Välkommen att höra av dig för att diskutera kloka och trygga val för dig och företaget.
Baspaket Bank
Med ett Baspaket Bank får du alla bastjänster
som behövs för att hantera företagets ekonomi
enkelt och effektivt.
• Rörelsekonto för in- och utbetalningar
• Bankkort Företag (ett)
• Bankgironummer (ett)
• Betaltjänst för in- och utbetalningar
i Internetbanken
• Placeringskonto
• Internettjänst
• Mobilapp
• Engagemangsbesked en gång per år

f örsäkringsskydd vid resa och med Kreditkort Företag får du även andra förmåner och
erbjudanden i form av rabatter och lägre priser hos kända leverantörer.

Du kan även välja till kreditkort och fler
betaltjänster om du har behov av det.

Fler betaltjänster
• Leverantörsbetalningar, en elektronisk
betaltjänst för fakturor, löner och skatter.
Förfallodatum bevakas med automatik
och betalningarna görs på rätt datum.
• Bankgiro Direkt, en manuell tjänst där du
skickar betalningsuppdragen med post.
• Swish Företag, ett snabbt och enkelt sätt
att ta betalt med mobilen där du får in
pengarna på företagets konto direkt. Passar utmärkt i situationer där kontanter är
det vanligaste sättet att betala.

Trygga inköp med kort
Med Bankkort Företag dras inköp och kontant
uttag direkt från kontot. Det är också tryggt och
bekvämt att ha ett Kreditkort Företag kopplat
till rörelsekontot. Då får du upp till 50 dagars
kredit utan att betala någon ränta och en
sammanställning av dina inköp och uttag på
månadsfakturan, som du självklart kan välja
att delbetala. I båda korten ingår ett extra

Gör dina bankärenden enkelt och bekvämt
I Internetbanken får du bra översikt av hela
ditt engagemang. Där gör du dina ärenden
enkelt och snabbt, exempelvis betalar
räkningar, gör överföringar och löneutbetalningar, får information om betalningar du
gjort, kontrollerar saldo och ser dina senaste
transaktioner.

E-bokföring
Enklare än så här kan det inte bli att sköta
bokföringen. E-bokföring är ett webbaserat
redovisningsprogram där du får tillgång till
bokföring, rapporter, fakturering och kundreskontra. Programmet hjälper automatiskt
till med fördelning av debet, kredit och moms
samt ger smarta förslag som underlättar och
sparar tid. Du kan också känna dig trygg då
backuper och programuppdateringar görs
med automatik.
Finansieringsmöjligheter
När det är dags för nya investeringar finns
många finansieringsmöjligheter.
• Fastighetsfinansiering, när du ska köpa en
skogs- eller jordbruksfastighet eller om
du redan har en gård och vill göra omeller nybyggnad kan du ansöka om
bottenlån. Du kan binda lånet upp till
10 år och amorteringstiden är flexibel.
• Lån Lantbruk, ett banklån som du använder
för finansiering som inte täcks av bottenlånet.

Placera klokt
Det finns många olika placeringsmöjligheter
att välja mellan, vi hittar den bästa utifrån
vilka mål och behov du har.
• Placeringskonto Lantbruk*, ett konto när
du vill lägga undan pengar för framtiden
och veta att du snabbt kommer åt dem
när du behöver. Uttagen är kostnadsfria.
• Fasträntekonto*, en trygg placering med
fast ränta under en förutbestämd tid.
Det kan vara ett bra alternativ vid stora
utbetalningar exempelvis EU-ersättning.
• Skogs- och skogsskadekonto*, skogskontot
är förmånligt när du avverkat skog och vill
jämna ut dina skogsinkomster upp till tio
år. Skulle du drabbas av skador på din
skog kan du också öppna Skogsskadekonto
för att placera försäkringsersättningen.
Du kan placera pengarna med rörlig ränta
eller med fast ränta under ett, två,
tre eller fem år.
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• Leasing och avbetalning, två fördelaktiga
möjligheter när du ska investera i lös
egendom. Tillsammans med vårt dotterbolag Wasa Kredit AB hittar vi den lösning
som passar dig och ditt företag bäst.
• EU-kredit, kan du ansöka om när du sökt
EU stöd. Den är tänkt att överbrygga en
tillfällig svacka i likviditeten tills EUstödet betalas ut. Du kan välja att få
finansieringen som ett lån eller som
en kontokredit.

Boka tid för rådgivning
När du vill se över hela ekonomin och
försäkringsbehov har vi lösningarna både
för din verksamhet, dina anställda och för dig
som privatperson. Vår filosofi är att det ska
vara enkelt och bekvämt att samla allt på ett
ställe och dessutom få fler fördelar. Välkommen att boka tid för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte.
Frågor om våra banktjänster
Du är alltid välkommen att ringa oss på
kontoret. På vår webbplats kan du också
läsa mer och se aktuella räntor.

* Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning
i banken med belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs
eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00
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