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På Länsförsäkringar licensierar 
vi nu – som första bank i Sverige 
– alla våra bolånerådgivare. 

Med satsningen vill vi kvalitetssäkra hela 
bolåneaffären och öka tryggheten för dig när 
du anlitar oss för att köpa bostad. Licensie-
ringen består av en utbildning och ett test som 
alla bolånerådgivare måste klara för att bevilja 
krediter. Utbildningen omfattar bland annat pri-
vatekonomi, familjerätt, regelverk och skatter.
 – Det är jätteviktigt att vi är insatta i alla 
områden som rör bolån, så att vi på ett initierat 
sätt kan diskutera dem med kunden, säger 

Fredrik Bergström, försäljningschef på Läns-
försäkringar. Idag har vi ett lågt ränteläge och 
många sitter med stora lån. Det innebär att det 
ställs högre krav på oss som rådgivare. 

Närhet har alltid varit mycket viktigt för oss. 
Vi finns där du finns. Vi bor där du bor, handlar 
i samma affärer, läser samma tidningar och 
har samma väder. Vi fattar besluten här, vi 
skickar inte ärenden vidare till ett huvudkontor 
i en annan del av landet.
 Vårt eventuella överskott går inte till externa 
aktieägare. Det stannar i länet, hos dig som 

kund – i form av lägre premier eller återbäring. 
 Du som får Din Sida är redan försäkrings-
kund hos oss. Nu vill vi välkomna dig som 
ännu inte är bankkund till vår bank 
– den som är närmast dig.

ERIK THOMS
Marknadschef

Visste du att Länsförsäkringars bank är Sveriges femte största? 
Vi erbjuder samma tjänster och produkter som landets största 
banker, men ägs av dig och alla våra kunder. Det är dina 
intressen vi sätter först. Vi har Västerbotten som enda marknad 
och det är västerbottningarnas trygghet vi värnar om. 

Vår nya webb – enklare och effektivare
Nu är vår nya webbplats här. Vi har lagt stor 
vikt vid att göra den så användarvänlig som 
möjlig. Vår förhoppning är att den ska under-
lätta alla dina bank- och försäkringsärenden.   
 Hela sajten är responsiv, det vill säga den 
anpassar sig efter vilken enhet du surfar på. 
Sitter du med en smartphone eller surfplatta 

skalas informationen om 
för att passa din skärm. 

Om du använder en 
laptop eller stationär 
dator visas informa-
tionen så att den 
passar en traditionell 

skärm. Men innehållet 

är detsamma, oavsett enhet. 
 Länken till våra kontaktsidor har du alltid 
uppe till höger – eller vänster, om du surfar på 
din smartphone – oavsett vilken sida du befin-
ner dig på. Vi har också anpassat innehållet. 
Du hittar enkel, övergripande information och 
länkar vidare till fördjupad läsning.
 Som komplement till webben har du vår 
prisbelönta mobilapp, där du enkelt kan sköta 
bankärenden och hålla koll på vardagsekonomin. 
Genom appen har du också tillgång till övriga 
sparkonton, fond- och aktiesparande, ISK, tips 
och råd vid skada och när du ska ut och resa, 
samt viktiga telefonnummer. Plus, givetvis,       
en sammanställning av dina försäkringar.



Regeringen vill slopa avdragsrätten för privat pensions-
sparande. Det påverkar alla som idag gör avdrag för sitt 
sparande. Förslaget innebär en sänkning av dagens avdrags-
rätt på 1000 kronor i månaden till 200 kronor i månaden 
2015 för att försvinna helt 2016. För dig som gör regelbundna 
insättningar är det viktigt att redan innan årsskiftet anpassa 
ditt sparande efter de nya reglerna.

– Insättningar över avdragsrätten gör att du 
vid utbetalning av din pensionsförsäkring får 
betala skatt på insättningar som du inte fått av-
drag för, vilket inte är fördelaktigt, säger Rikard 
Jacobsson, försäljningschef på Länsförsäk-
ringar Västerbotten. 
 Regeringens förslag ska inte tolkas som att 
behovet av eget sparande har minskat, snarare 
tvärtom. Det allmänna pensionssystemet har 
successivt försämrats och inget tyder på att 
det kommer att förbättras. Det i kombination 
med att vi lever längre pekar istället på ett allt 
större behov av eget sparande.
 – Det finns många bra alternativ till att pla-
nera sin ekonomiska framtid och det behöver 

inte bara vara genom pensionssparande, 
säger Rikard Jacobsson. Amortera lån, äga 
fast egendom eller spara via ett investerings-
sparkonto (ISK) är exempel på hur du kan 
förbättra möjligheterna till en starkare ekonomi 
som pensionär. 
 Läget idag med låga boräntor ger också 
större möjligheter att spara pengar varje 
månad. Mycket pekar också på att räntan 
kommer fortsätta vara låg en tid framöver. 
 – Det är en bra tidpunkt för att öka ditt 
sparande, säger Rikard Jacobsson. För att 
planera din framtida ekonomi på ett bra sätt 
rekommenderar jag ett besök hos någon av 
våra pensionsrådgivare. 

ISK – ETT BRA SÄTT ATT SPARA

ISK, investeringssparkonto, är ett bra alternativ till den nuvarande pensionsförsäkringen. 
Det kan fyllas med det innehåll du själv önskar, exempelvis fonder och aktier. Under 
spartiden kan du flytta ditt kapital mellan olika sparformer utan att det får några skatte-
konsekvenser. Du kan spara regelbundet varje månad eller göra engångsbetalningar och 
när som helst ta ut pengar från kontot. En stor fördel med ISK är också att du själv slipper 
deklarera dina affärer när du byter placeringar eller säljer dina innehav.

Dags att se över ditt 
pensionssparande

Spara för framtiden

Bo kvar-försäkring när du tar bolån
När du tar ett bolån hos oss kan du nu också teckna en bo 
kvar-försäkring. Det är en kombinerad liv-, sjuk- och arbets-
löshetsförsäkring. Den ger ersättning till din familj vid dödsfall 
och täcker upp en del av inkomstbortfallet om du skulle bli 
sjukskriven eller arbetslös en längre tid. Försäkringen går att 
kombinera efter dina behov. Bara livförsäkring, bara sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkring eller hela paketet. 



Vi utökar 
vår digitala 
distribution

Vinn 2 000 kronor 
på ett fondkonto
1:a pris: 2 000 kronor på ett fondkonto. 2–3:e pris: Ryggsäck (28 liter). 
4–9:e pris: Bagageband.

Eller skriv det markerade nyckelordet på ett vykort till 
Länsförsäkringar Västerbotten, Korsordet, Box 153, 
901 04 Umeå. Glöm inte att skriva ditt namn, postadress 
och telefonnummer i mejlet/på vykortet.

Senast 19 oktober vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

2 000 kronor på ett fondkonto: Ann-Marie Mörtberg, 
Boliden. Ryggsäck: Eivor Eriksson, Vännäs, Lennart 
Jareman, Umeå. Bagagerem: Harriet Lundström, 
Skellefteå, Barbro Nordström, Granö, Erik von Ahn, 
Robertsfors, Torgny Jonsson, Nordmaling, Gun-Brith 
Stenvall, Storuman och Linnéa Lundqvist, Umeå.

Rätt nyckelord i förra korsordet: LÄTT LÖPSTEG

Mejla nyckelordet till
tavling@LFvasterbotten.se

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Nu utökar vi möjligheten för dig att elektroniskt 
få fakturor, försäkringshandlingar, kontoutdrag, 
låneaviseringar och årsbesked. Smidigt för dig 
– och bra för miljön.  
 Du loggar in i internetbanken och klickar 
på Val & inställningar. Under rubriken Minska 
min post kan du välja vilka dokument du före-
drar att få digitalt. Vill du ha ett meddelande 
när vi skickat ett digitalt dokument till dig? Inga 
problem, du väljer om du vill ha ett sms eller 
ett mejl. Alla digitala dokument vi skickar finns 
på internetbankens startsida, i rutan Senast 

inkomna dokument. 
 Vill du betala dina försäkringar via e-
faktura? Gå in under rubriken Anmälan till 
e-faktura. Passa också på att se över dina 
övriga fakturor. Kanske kan du även betala 

hyran, el- och mobilräkningen och andra 
fakturor digitalt? Det kollar du enkelt med 

de företag du är kund hos.

Rätt 
försäkrad efter 

sommarens byggprojekt?

Smidigt 
för dig, bra för 

miljön

Kontakta oss 
så hjälper 

vi dig

Sommartider är byggtider. Har du snickrat 
på ett uterum, en ny friggebod – eller rent av 
byggt ut sommarstugan? Då är det läge att 
du hör av dig till oss för en genomgång av din 
försäkring. 

Förändringar hemma
Om du bygger ut huset, köper värdefulla saker 
eller blir sambo kan lösöresbeloppet i din 
boendeförsäkring behöva ändras. Det är för att 

du ska få rätt ersättning vid en skada och inte 
riskera att vara underförsäkrad. 

Ökad risk för inbrott
Ett alternativ för dig som inte vill snickra är ett 
förvaringstält. Tälten är smidiga att montera, 
men mindre stabila än en träbyggnad och 
risken för inbrott eller annan skadegörelse ökar.
 Är du osäker på din försäkring? Kontakta 
oss så ser vi till att du är rätt försäkrad. 

Appen som ökar tryggheten för skogs- och lantbrukare
Jobbar du med skogs- eller lantbruk? Länsförsäkringar ha tagit fram en app 
som ökar din trygghet. Du laddar ner appen Knappen gratis från App Store 
eller Google play och får då tillgång till flera smarta funktioner: 

• Skapa ditt personliga trygghetsnätverk med grannar, familj, kollegor och vänner. 
• Dela platsinformation för att hitta varandra lättare om något skulle hända. 
• Aktivera ”följ mig” så att en eller flera vänner kan följa dig i realtid via GPS-spårning. 
• Vid en olycka kan du aktivera larmknappen som berättar för ditt nätverk att du behöver 
   hjälp,  var du är (GPS) och vad som inträffat (video). Du kan även aktivera en larmsignal.
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LFvasterbotten.se

Gör stugan redo 
för vintern
•  Stäng av kyl och frys – lämna dörrarna öppna
•  Stäng rökgasspjället för vedkamin/öppen spis
•  Aska ur eldstaden – förvara askan i plåthink  
 med lock
•  Dra ur elsladdar för kaffebryggare, mikrougn,  
 tv, dator med mera
•  Om möjligt: ta med stöldbegärliga saker
•  Städa ur skafferiet – förvara torrvaror   
 ”mussäkert”
•  Släng sopor
•  Kolla att fönstren är stängda och lås dörren  
 efter dig

Om värme lämnas på i stugan:
•  Underhållsvärmen bör vara cirka 15 grader
•  Stäng av vattnet med huvudkranen

•  Spola toalettstolen en sista gång så att vatten-
 behållaren töms
•  Stäng av strömmen till varmvattenberedaren
•  Öppna alla kranar
•  Ordna med regelbunden tillsyn av stugan

Om värme inte lämnas på – gör också det här:
•  Töm vattenledningssystemet – blås ur 
 med tryckluft
•  Töm varmvattenberedaren
•  Häll frostskyddsvätska i vattenlås under disk- 
 bänk, tvättställ, toalettstol och golvbrunnar

VIKTIGA TELEFONNUMMER

SOS Alarm 112

Sjukvårdsrådgivning 1177

Polis (ej akut) 114 14

Bilbärgare 020-912 912

Länsförsäkringar Västerbotten 
växel 090-10 90 00, jourtel 020-59 00 00

Snickare

Rörmokare

Elektriker

Stugägaren

Lokal kontakt


