
Bli Pluskund och få 
upp till 25 % rabatt 
på dina försäkringar
Om du har ditt boende försäkrat hos oss och även väljer Länsförsäkringar 
Bank och vår tjänst Bekväma vardagen blir du Pluskund, och kan få upp till  
25 % rabatt på dina försäkringar. Ju fler försäkringar du samlar hos oss, 
desto högre rabatt får du!

Så blir du bankkund
Med vår tjänst Bekväma vardagen får du 
allt du behöver för att sköta din ekonomi 
enkelt och bekvämt. Du sätter in din lön 
på privatkontot, gör dina inköp med vårt 
bankkort, betalar dina räkningar och 
gör överföringar direkt i mobilen eller i 
internetbanken - allt du behöver hos en 
bank för 275 kr/år.
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Vi hjälper dig att byta bank
Vi hjälper dig med allt det praktiska 
när du byter till vår bank. Vi ser till att 
löneinsättningar, studiemedel, pension, 
autogiron och annat som är kopplat till ditt 
nuvarande bankkonto överförs till ditt nya 
konto i vår bank. Har du bolån, kanske andra 
lån, kredit- eller bankkort? Det ordnar vi 
också.

Ring eller besök oss på något av våra kontor 
i länet. Du kan också ansöka om att bli 
bankkund på vår webb. Allt du behöver är 
mobilt BankID och en giltig svensk id-
handling.

Bekväma vardagen
+ Boendeförsäkring
+ 3 försäkringar

Bekväma vardagen
+ Boendeförsäkring
+ 2 försäkringar

Bekväma vardagen
+ Boendeförsäkring
+ 1 försäkringar
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Rabattnivåer

Den lokala närvaron
Vi finns där du finns. Våra drygt 200 medarbetare vid våra tre 
kontor i länet handlar i samma affärer som du, har barnen i samma 
skolor, njuter av samma väder och läser samma tidningar. Och när 
du ringer till oss får du prata med någon som sitter här i Väster-
botten. Inga krångliga knappval, automatiska telefonväxlar eller 
callcenter-telefonister i en helt annan del av landet.

Du äger!
Som kund hos oss är du delägare. Vi ägs nämligen av våra kunder, 
inte externa aktieägare med krav på avkastning. Det kallas ömsesi-
dig bolagsform och handlar om att äga tillsammans. 
En fin tanke, tycker vi.

Du är också med och gör Västerbotten till en bättre plats att 
leva på. Vårt samhällsengagemang utgår från att vi som lokalt 
företag kan skapa värden för verksamheter, samarbetspartners 
och för samhället i stort. Därför återinvesterar vi i föreningar och 
organisationer som genom sin verksamhet bidrar till att skapa ett 
tryggare Västerbotten.


