
Forsikringer og pensioner 
 

Gruppeliv 
De fleste lønmodtagere er - i tilfælde af død, sygdom eller ulykke - automatisk forsikret gennem deres 
arbejde. Som selvstændig erhvervsdrivende landmand skal du selv sørge for at der er et økonomisk 
grundlag for familien at leve videre på, hvis uheldet er ude. 
 
Landbrug & Fødevarers Gruppelivsordning er en medlemsfordel. Det betyder at du skal være aktivt medlem 
af landboforeningen for at kunne tegne forsikringen. 
 
Desuden skal du være under 60 år og ved almindeligt godt helbred. Du kan have forsikringen til udgangen 
af det år, hvor du fylder 70 år. Tidligere udløb forsikringen ved 67 år, men det er nu ændret, så den først 
udløber ved 70 år. 
 
Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning består af en livsforsikring, en forsikring ved kritisk sygdom og en 
ulykkesforsikring. Forsikringerne tegnes samlet og med faste dækningssummer. 
 
Du kan vælge mellem 2 forskellige grupper: 
 
Gruppe 1 med ægtefælledækning. Dækker dig selv og din ægtefælle eller samlever.  
Gruppe 2 individuel. Dækker kun forsikringstageren. 
Præmien er ens for alle uanset alder. 
 

LandmandsPension.dk 
LandmandsPension er en medlemsfordel for aktive medlemmer, og mange medlemmer vil kunne spare 
penge på at flytte deres pensionsordning til LandmandsPension. 
 
LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers pensionstilbud til medlemmer af landboforeninger og 
familielandbrugsforeninger. 
Opsparing til alderdommen er en investering som er særlig vigtig, når du ikke kan forvente at trække 
pensionen ud af mursten og jord. 
 
LandmandsPension kan også være med til at sikre dig og din familie økonomisk, hvis du mister evnen til at 
arbejde, eller hvis du dør, før du når pensionsalderen. I ordningen er der nemlig indlagt en forsikring ved 
tab af erhvervsevne samt mulighed for tilvalg af flere forsikringer - f.eks. en livsforsikring. 
 
LandmandsPension er også til landmandens ægtefælle. 
 
LandmandsPension er udviklet i tæt samarbejde med uafhængige eksperter. Den er økonomisk attraktiv og 
nem at overskue. Så du kan roligt tage fat i din pensionsrådgiver eller Tryg og få truffet de beslutninger, der 
kan sikre dig og din families økonomi på lang sigt. 
 
Har du allerede en pensionsopsparing så få tjekket prisen. Der kan være mange penge at spare; en 
prisforskel på 20.000-30.000 kr. om året er ikke usædvanligt. 
 
 



Sundhedsforsikring 
Hvad vil det betyde for dig, hvis du eller din medarbejder fik en skade eller blev ramt af sygdom og skulle 
vente længe på behandling i det offentlige?  
Som landmand er man mest effektiv med et godt helbred og med en sundhedsforsikring er du sikret en 
hurtig udredning og behandling, så du kan blive hurtig rask igen.  
 
L&F har lavet en samarbejdsaftale med TRYG om tegning af sundhedsforsikring. 
 
Opdateres snarest… 
 
 

Ulykkesforsikring 
Et liv på landet er risikabelt. Derfor er det en god idé at have en ulykkesforsikring, især hvis du kommer så 
slemt til skade, at du får varige følger af det resten af livet. 
 
Som medlem af L&F kan du nu oprette en god og billig heltidsulykkesforsikring via dit medlemskab. 
 
Forsikringen kan fås i tre størrelser forsikringssum. Forsikringssummen er det beløb, der bruges som 
udgangspunkt for beregning af erstatning. Hvis du fx får en méngrad på 10%, får du udbetalt 10% af 
summen. Hvis méngraden er 30% eller derover fordobles erstatningssummen. 


