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En riktigt bra tjänst vi erbjuder 
våra bankkunder är regionspär-
ren på våra bank-, betal- och 
kreditkort. Med den här tjäns-
ten kan du spärra ditt kort för 
användning utanför Sveriges 
gränser, och enkelt låsa upp det 
när du ska resa utomlands. Du 
aktiverar spärren via de inlog-
gade sidorna i internetbanken. 
Jag hade själv oturen att råka 
ut för en ”skimmingattack” i 
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Gör inga tjuvar – kampanj för ett tryggare Skellefteå
Kan du leva kontantfritt under en månad? Den uppmaningen skickar vi på Länsförsäkringar Väster-
botten tillsammans med Trygghetsforum, Polisen, företrädare för handeln och övriga banker, till alla 
Skellefteåbor under maj månad. Kampanjen syftar till att minska kontantanvändandet och därigenom 
begränsa antalet personrån och butiksrån, den typ av brott där tjuven är ute efter just kontanter.

Länsförsäkringar Flexibel 0-100 
är en ny fond som passar dig 
som vill ha ett långsiktigt spa-
rande utan att själv behöva 
göra dina omplaceringar. Det 
unika med fonden är att för-
delningen mellan aktiefonder 
och räntefonder anpassas efter 
utvecklingen på de finansiella 
marknaderna. Genom att place-
ra i de fonder som har de bästa 
förutsättningarna för tillfället ges 
möjlighet till en god avkastning. 

För vem passar fonden?
Flexibel 0-100 passar dig som 
vill ha ett långsiktigt sparande 
utan att själv behöva göra dina 
omplaceringar. Eftersom fon-
den placerar i både aktiefonder 
och räntefonder är målsättning-
en att fondens värdeutveckling 
ska vara jämnare över tid än 
för en aktiefond. Fonden ligger 
på risknivå tre i vår femgradiga 
skala, där nivå fem innebär 
högst risk. Fonden finns till-

gänglig via fondförsäkring och 
direkt fondsparande. 

Vi hjälper dig
Vi ger ditt företag eller dig som 
privatperson möjlighet till god 
avkastning på ditt fondspa-
rande. Vill du veta med om 
Länsförsäkringar Flexibel 0-100 
och vårt övriga fondsortiment? 
På vår webb finns information 
om hela vårt fondutbud, eller 
kontakta oss så hjälper vi dig.

Ledare

En ny fond med goda möjligheter 
till bra avkastning

vintras, och var då glad att re-
gionspärren var aktiverad!
 Jag vill också passa på att 
tipsa om att se över försäkrings-
skyddet inför sommaren och 
eventuella semesterresor. I din 
boendeförsäkring ingår auto-
matiskt ett bra reseskydd men 
ibland behöver man teckna 
ett extra skydd. På vår webb 
kan du läsa mer om reseför-
säkringsskyddet under fliken 

I samarbete med Statens väg- och trafikforskningsinstitut genomför vi under sommaren ett projekt med 
syftet att undersöka om olycksfallen minskar genom användandet av reflexväst. Vi vill ta reda på vilken 
betydelse synbarheten har för olycksutvecklingen när det gäller oskyddade trafikanter. Projektdeltagarna 
förbinder sig att använda en reflexväst, som vi kostnadsfritt förser dem med, vid all körning på sin MC/
EU-moped under perioden 1/5–30/9. Därefter skickas en enkät ut till ett urval av projektdeltagarna, 
med frågor kring trafiksäkerhet och eventuella olyckstillbud. Vill du veta mer om projektet? Kontakta 
Mikael Isaksson på telefon 090-10 91 50.

Syns du tillräckligt bra i trafiken?

Försäkring och därefter Resa. 
Där hittar du också goda råd 
och tips inför och under resan.
 Än är det en tid kvar innan 
sommaren är här, men jag vill 
ändå ta tillfället i akt och önska 
dig en trevlig sommar!

Erik Thoms, marknadschef



Tankade fel bränsle. 
Nya allrisken täckte
misstaget.

Teckna bilförsäkring hos oss och få allrisk på köpet!
Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Dessutom ingår en allriskförsäkring om 
din bil inte är äldre än åtta år. Försäkringen täcker vissa plötsliga och oförutsedda skador, till exem-
pel om du råkar skada inredningen eller tanka fel. Försäkringen ersätter också en borttappad eller 
skadad bilnyckel. Teckna din bilförsäkring direkt på vår webb LFvasterbotten.se, eller ring någon av 
våra försäkringsrådgivare så hjälper vi dig.

Har du tvingande hemförsäkring via facket?
Om det ingår en obligatorisk hemförsäkring i din fackföreningsavgift 
och du drabbas av en skada som berör både den försäkringen och 
din försäkring hos oss, behöver du inte betala dubbla självrisker. 
Vi ersätter då självrisken från din kollektiva försäkring. Kontakta 
någon av våra försäkringsrådgivare för mer information.

Nu med

allrisk

En ren blunder, säger umebon Tage Sundström som tankade sin dieselbil med bensin.
      Men allt löste sig till det bästa tack vare ett nytt allriskskydd i bilförsäkringen hos 
Länsförsäkringar Västerbotten.

Tage Sundström på Mariehem i 
Umeå har en skapligt ny diesel-
bil. Tanken behövde fyllas på och 
den här gången åkte han till en 
mack som han sällan besöker.
 Tage tankade, betalade och 
åkte hemåt, en sträcka på 2 km. 
Men dieselmotorn gick orent, 
den hackade betänkligt.
 – Det var knappt jag tog mig 
hem. Först trodde jag det var 
något med elektroniken, fukt 
eller så. 

 – Men så tittade jag på kvit-
tot. Där stod att jag tankat grön 
95, alltså bensin.

Trevlig överraskning
Tage ringde till Länsförsäkringar 
Västerbotten, där han har bilen 
försäkrad.
 – Inte för att jag trodde jag 
skulle få ut något på försäkringen. 
Jag ville bara ha ett gott råd.
 – Men skaderegleraren sa 
att från och med årsskiftet ingår 
ett allriskskydd i bilförsäkring-

en och att det täcker just sånt 
här. Och så fick jag instruk-
tioner och telefonnummer till 
några bärgarfirmor.
 – Behöver jag säga att jag 
kände mig lättad. Självrisken 
var på 1 000 kronor, men vad 
gjorde det. Reparationen kos-
tade nog betydligt mer.
 Till saken hör att Tage dess-
utom har en tilläggsförsäkring 
som innebar att han fick 100 kr 
per dygn som bilen stod på 
verkstad.

”Antibyråkratisk inställning”
Tage Sundström:
 – Misstaget var mitt, men 
jag blev väl bemött och inte 
ifrågasatt på något sätt. Så har 
det varit de gånger jag haft med 
Länsförsäkringar Västerbotten 
att göra. 
 – De verkar ha en anti-
byråkratisk inställning till sina 
kunder. Man kan ringa och få 
besked, ibland också beslut, 
direkt i telefon. Det är väldigt 
smidigt.
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Klipp loss och skicka in kupongen senast den 11 juni 2011

Kryssa och vinn 2 000 kr på ett fondkonto!
1:a pris: 2 000 kr på ett fondkonto i vår bank. 2:a–3:e pris: Förbandskudde till bilen. 4:e–9:e pris: Fickförbandskudde. 
Svarskupongen ska ha inkommit till oss senast 11 juni 2011. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnarna meddelas personligen.

Får du pengar över när du sålt?
När du väljer att sälja din bostad med hjälp av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling erbjuder vi dig 
10 % ränta* i 3 månader. Det enda vi begär är att få träffa dig vid ett personligt rådgivningsmöte. 
Efter tre månader övergår kontot till ett normalt sparkonto där du fritt disponerar över ditt sparkapital.  

* Erbjudandet gäller insättningar upp till 250 000 kr, och under hela 2011.

Grattis alla vinnare av förra korsordstävlingen!
2 000 kronor på ett fondkonto: Tommy Palmarsson, Storuman. Tumstock: Katharina Fredriksson, Vännäs, Siv Brännström, 
Skellefteå, Dan Eriksson, Bastuträsk, Doris Granström, Skellefteå, Rose-Marie Persson, Bygdeå, Maud Brander, Umeå, 
Martin Gustafsson, Umeå, Gunnar Lundström, Åmsele. Rätt nyckelord i förra korsordet: VATTENPUSS.

Leffe säger:
Ta det lugnt i trafiken. 
Bättre komma sent än inte alls.

Vår skadeförebyggande verksamhet
På Länsförsäkringar Västerbotten jobbar vi aktivt med skadeförebyggande information och 
utbildning. En viktig del i arbetet är att informera barn och ungdomar, och genom en rad olika 
samarbetsprojekt och nätverkande i olika bransch- och intresseorganisationer är vi med och 
påverkar i frågor som rör säkerhet och skadeförebygg.

Don’t Drink & Drive 
– i samarbete med NTF
Tillsammans med NTF Västerbotten besöker 
vi skolor och pratar med elever om hur alkohol 
påverkar oss som individer och vilka förödande 
konsekvenser det kan få i trafiken när man 
framför motordrivna fordon. Don’t Drink & Drive 
ska inspirera ungdomar att våga ta ställning mot 
rattfylleri och droger i trafiken. Att aldrig köra 
alkohol- och drogpåverkad, att vägra åka med 
en onykter förare och hindra andra att köra 
alkoholpåverkad. Vi visar en film som bygger 
på skildringar ur verkligheten om människors 
livsöden och hur rattfylleriet påverkat dem och 
deras omgivning.

VIP – Väldigt Intressant Person
VIP är en del av landstingets vision om världens 
bästa hälsa år 2020. Det är en hälsosatsning 
riktad till barn och ungdomar i länet, och vi har 
varit med och bidragit till materialet som vänder 
sig till grundskolans högstadieelever. Syftet 
med VIP är att ungdomar ska uppleva att de 
har kontroll över sin hälsa och tillsammans med 

sina kamrater kunna utvecklas för att må bättre. 
Vårt material handlar om ungdomars ekonomiska 
trygghet när det gäller bank och försäkring, men 
vi vill också att ungdomarna ska … 

• få en ökad kunskap om de konsekvenser och 
   i vissa fall risker som man kan utsätta sig 
   för som ung
• aktivt ta ställning mot alkohol och droger 
   i trafiken
• få kunskap om hur bank och försäkring
   fungerar så att man inte hamnar i ekonomiska
   svårigheter
• få kunskap om vilka konsekvenser en skolbrand 
   eller skadegörelse kan få
• förbättra sin sociala och personliga förmåga 
   att stå emot grupptryck och få verktyg att
   fatta ”rätt” beslut.

Vill du veta mer om vår skadeförebyggande 
verksamhet? Kontakta Ewa Renkonen på telefon 
090-10 92 78.



Umeå Nygatan 19, Box 153, 901 04 Umeå, tel 090-10 90 00
Skellefteå Nygatan 46, Box 34, 931 21 Skellefteå, tel 0910-73 40 00
Lycksele Torget 3, Box 15, 921 21 Lycksele, tel 0950-347 50

LFvasterbotten.se

Frankeras ej

Länsförsäkringar

bjuder 

på portot
Länsförsäkringar Västerbotten

Svarspost
Kundnummer 900000600
908 50 Umeå

LÄNSFöRSÄKRINGAR FASTIGhETSFöRMEDLING 

En heltäckande fastighetsförmedling

Patrik Auoja, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling, svarar på frågor om att köpa och sälja bostad.

Vad menar ni med ”heltäckande fastighetsförmedling”?
Ska du köpa eller sälja en bostad ska du inte först behöva kontakta en fastighetsmäklare, sedan besöka 
en bank, och dessutom komma ihåg att ringa ett försäkringsbolag. hos oss finns allt samlat på samma 
ställe: fastighetsmäklare, bank och försäkring.

Vad ska man tänka på när man funderar på att köpa bostad?
Se köpet som en investering snarare än ett livsavgörande beslut. Många väljer att börja med ett mindre, 
billigare boende för att sedan göra ”bostadskarriär”. hur mycket lån klarar ni av? Gör en realistisk kalkyl 
och glöm inte heller lagfartskostnad, inteckningar och andra kostnader i samband med köpet.

Vilka andra frågor brukar ni få?
Vanligast är nog frågan när det är bäst läge att sälja, eller hur mycket man kan räkna med att få för sin 
bostad. har man funderingar kring bostadsförsäljningen tycker jag att man ska kontakta oss och boka 
tid för en genomgång. Vi går igenom alla frågor i lugn och ro, helt utan förpliktelser. 

Så när är det bäst att sälja?
Våren är absolut högsäsong på bostadsmarknaden, särskilt för fritidshus – men då är också konkur-
rensen som störst. Sen har prisutvecklingen varit oerhört stark under den senaste tioårsperioden, så 
av den anledningen kan det vara rätt att sälja nu. Jag tror inte vi kan förvänta oss samma utveckling 
under de kommande åren. 

Avslutningsvis – ett råd till den som går i husköpartankar
Besök oss gärna på våra visningar. Ni får en personlig kontakt med våra mäklare som kan hjälpa er 
att hitta det som passar just er! 


