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LandmandsPension
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LandmandsPension udbydes i samarbejde med

Hvad er der  
i pakken? 

Landbruget har en kedelig statistik 
når det gælder ulykker. Trods falden-
de beskæftigelse ligger landbruget i 
top 10 over flest arbejdsulykker pr. 
beskæftiget (tal fra Arbejdstilsynet 
citeret i Landbrugsavisen 27/5 2016)

Hvert år er der desværre adskillige 
landmænd, der får brug for deres 
forsikring – hvis de har en. Alt for 
mange har nemlig ikke en forsikring 
der dækker, hvis de mister deres er-
hvervsevne. De tror fejlagtigt at den 
offentlige sygesikring er nok, og har 
fravalgt andre forsikringer, for at spa-
re på udgifterne. 

Med Kom-i-gang-pakken får landman-
den de nødvendige forsikringer OG en 
pensionsopsparing, uden at forpligte 
sig til store månedlige indbetalinger. 
Kom-i-gang-pakken giver nemlig ad-
gang til at tegne de meget attraktive 
forsikringer i LandmandsPension;  
• Tab af erhvervsevne 
• Kritisk sygdom   
• Livsforsikring

Den samlede pris på forsikrings-
pakken i eksemplet er ca. 300 kr. 
når man trækker opsparingen fra. 
Til sammenligning ville tilsvaren-
de forsikringer i en almindelig  
erhvervspension til selvstændige ko-
ste over det dobbelte. 

Sammenlignet med en gennemsnit-
lig kontorfunktionær er 700 kr./md. 
en meget lille pensionsopsparing. 
Vi anbefaler derfor at landmanden 
allerede ved etableringen lægger 
en plan for, hvor meget opsparingen 
skal øges i løbet af de næste 2-3 år. 

Det er altid muligt at tegne Land-
mandsPension og dermed også 
Kom-i-gang-pakken med en pen-
sionsgivende løn på 300.000 kr. – 
uden dokumentation. Hvis lønnen 
fastsættes højere end 300.000 kr./
år stiger den månedlige indbetaling 
proportionelt, så opsparingen aldrig 
bliver mindre end 3% af indbetalingen. 

For 1.000 kr./md.* 
får landmanden 
• Forsikring mod tab af erhvervs- 

evne på op til 70% af lønnen  
– 210.000 kr./år. Udbetales så  
længe erhvervsevnen er nedsat.

• Sum ved kritisk sygdom –  
engangssum på 150.000 kr.

• Livsforsikring på 3 x årslønnen – 
engangssum på 900.000 kr.

• Børnepension på 10% - årlig  
udbetaling på 30.000 kr. pr. barn 
indtil barnet fylder 21 år.

• Pensionsopsparing på ca. 300 kr./md.

*    Dette eksempel gælder v. årsløn på 300.000 kr.
      Pakken kan sammensættes på mange andre måder. 
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Landmandens  
ægtefælle/samlever og 
eventuelle medarbejdere 
kan også få  
Kom-i-gang-pakken. 

LandmandsPension  
Kom-i-gang-pakke
– optimal forsikringspakke  
med fleksibel opsparingsandel




