
Medlemsfordele
-for aktive medlemmer af Landbrug & Fødevarer

Sundhedsforsikring
Hurtigere hjælp, hvis du bliver syg eller kommer til skade

Landbrug og Fødevarer har lavet en aftale med Tryg, der kan spare dig 
for mange unødvendige sygedage.

Som medlem af Landbrug & Fødevarer, kan du oprette sundheds-
forsikring til ca. det halve af, hvad det normalt koster, og prisen er 
uafhængig af din alder.
Du skal være under 60 år ved oprettelsen.

Du kan oprette den til dig selv, men du kan også med fordel oprette 
Sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever og børn og til dine 
ansatte. 

Pris pr. år
Medlem/ansat 1.394 kr. 
Ægtefælle/samlever 1.683 kr.
Børn op til 21 år (alle) 550 kr.

Trygs sundhedsforsikring giver hurtig hjælp på klinikker og privat-
hospitaler i Danmark, Norden og Tyskland – 24 timer i døgnet. Dæk-
ker fysiske og psykiske behandlinger fx forundersøgelser, operation, 
genoptræning og allergiudredning, stress-behandling og forebyggelse, 
psykiater og psykologhjælp, misbrugsbehandling, diætist og rekrea-
tion mm.

Læs mere på lf.dk/medlemsfordele

Bestil på lf.dk/medlemsfordele 
eller ring til Tryg på 76339800
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Medlemsfordele
-for aktive medlemmer af Landbrug & Fødevarer

LandmandsPension
En god pensionsordning sikrer økonomien både nu og i fremtiden

LandmandsPension er tilpasset landbruget, og er den bedste pensions- 
ordning til landmænd, både hvad angår omkostninger og vilkår.

• Omkostninger udgør kun 1,75% af den årlige indbetaling.
• Du kan typisk opnå besparelser på 10-20.000 kr. om året 
 sammenlignet med din nuværende opsparing.
• Udbetaling ved 50% tab af erhvervsevne mod typisk 75% i 
 tilsva rende ordninger.
• Gratis personlig rådgivning v. erfarne assurandører med indsigt 
 i landbrug.

Risengrød eller røde bø� er?
Med en pensionsordning kan du planlægge, om der 
skal grød eller bø� er på bordet i den tredje alder, 
og samtidig sørger du for at undgå økonomiske 
bekymringer, hvis uheldet er ude inden da.

Ønsker du gratis rådgivning, og vil du høre mere om, hvordan 
LandmandsPension kan møde dine behov? Udfyld kontakt-
formularen på lf.dk/medlemsfordele, eller ring direkte til 
Trygs Landbrugscenter i Viborg på telefon 7633 9800.

Bestil på lf.dk/medlemsfordele 
eller ring til Tryg på 76339800

Læs mere på lf.dk/medlemsfordele
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Medlemsfordele
-for aktive medlemmer af Landbrug & Fødevarer

Gruppelivsordning
Hvis du er under 60 år og aktivt medlem, kan du komme med 
i L&Fs Gruppelivsordning. 

Gruppelivsordningen indeholder 
• Livsforsikring
• Kritisk sygdom forsikring
• Ulykkesforsikring

Du kan vælge mellem 2 forskellige grupper
• Gruppe 1 koster 2.736 kr./år. Her er det både dig og din ægtefælle/ 
 samlever, der er forsikret
• Gruppe 2 koster 1.268 kr./år. Her er det kun dig, der er forsikret.
Du kan være medlem indtil udgangen af det år, hvor du fylder 67 år.

Eksempler på udbetaling
• Hvis du dør som 55-årig udbetales 267.000 til 
 din nærmeste pårørende
• Hvis du får en kritisk sygdom, der er dækket, får 
 du udbetalt 50.000 kr.
• Hvis du kommer ud for en ulykke, kan du få 
 udbetalt op til 760.000 kr.

Udbetalingerne er skattefri og kreditorbeskyttede og indgår ikke i en 
eventuel boopgørelse. 

Hvis du ønsker at komme med i ordningen, skal du kontakte din 
lokale landbo- eller familielandbrugsforening. 

Læs mere på lf.dk/medlemsfordele
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Medlemsfordele
-for aktive medlemmer af Landbrug & Fødevarer

Kontante medlemsfordele
• LandmandsPension. Danmarks bedste pensionsordning til land-  
 mænd. Lave omkostninger og højt afkast sikrer optimal opsparing. 

• Sundhedsforsikring. Få færre sygedage via hurtigere adgang til 
 behandling.

• Gruppeliv. En basisforsikring uden opsparing. Med livsforsikring,   
 kritisk sygdomsforsikring og ulykkesforsikring. 

• Falck. Få 15 % rabat når du opretter � ere abonnementer inkl. enten  
 Falck Brandmateriel eller Falck Førstehjælp.

• Q8 og F24. Bilvask og brændstof til privat og erhverv med gode 
 rabatter både til hjemmetanken og til privatbilen uden renter og   
 gebyrer.

• LandbrugsAvisen er inkluderet i dit medlemskab hos L&F og bliver   
 læst af 9 ud af 10 landmænd.

• Hotel og Konference. Få rabat på hoteller overalt i Danmark. 

• Gårdbutikker/juletræssalg mm. Få hjælp til markedsføring af din   
 gårdbutik.

• LandbrugsInfo. Som medlem har du fri adgang til Danmarks største  
 landbrugsfaglige online vidensdatabase.

De � este medlemsfordele gælder også for din ægtefælle/samlever 
og dine ansatte. Særlige vilkår kan være gældende.

Læs mere på lf.dk/medlemsfordele

LandbrugsInfo

Gruppelivsordning

HOTEL
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