
NORGES BONDELAG
- DIN ORGANISASJON

• Faglig og sosialt felleskap i 515 lokallag landet over.

• Rådgivning vedrørende landbruksjus, skatt, regnskap 

og næringspolitikk.

• Studietilbud og kurs

• Bondebladet: Abonnement er inkludert i 

medlemskapet. 

• Gratis standardavtaler: Jordleie, leie av melkekvote, 

tomtefestekontrakt, småkraftverk, odelsfraskrivelse 

og prioritetsvikelse, hest på fremmed grunn med mer. 

Telefon: 22 05 45 00
bondelaget@bondelaget.no  
www.bondelaget.no
Facebook.com/Bondelaget

KONTAKT

PERSONFORSIKRINGER
 

Gunstige kollektive medlemsforsikringer for  
bondens og familiens liv og helse.

• Livsforsikring- Engangsutbetaling ved 
dødsfall, uansett årsak.

• Ulykkesforsikring - Dekker behandlingsutgifter 
og gir engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet.

• Yrkesskadeforsikring - Gir utbetaling for samme 
elementer som lovpålagt yrkesskadeforsikring for 
arbeidstakere.

• Uføreforsikring - Engangsutbetaling ved  
arbeidsuførhet på 50 % eller mer.

• Kritisk Sykdomsforsikring - Engangsutbetaling ved 
utvalgte sykdommer.

• Barne- og ungdomsforsikring - Gir engangs- 
utbetaling for ulike konsekvenser som følge av  
sykdom og ulykke fram til fylte 26 år.

• Helseforsikring - Sikrer rask medisinsk vurdering 
og/eller behandling. 
Forsikringene leveres i samarbeid med Landkreditt forsikring.

TUN MEDIA 

• Nationen skal gjøre landbruk, matproduksjon 
og bosetting i hele landet viktig for alle. 
Introduksjonstilbud med inntil 30 % rabatt for 
nye abonnenter*.

• Norsk Landbruk og Traktor – introduksjonstilbud 
på disse bladene med 50 % rabatt for nye 
abonnenter*. 
* Med nye abonnenter menes at man ikke har 
hatt et abonnement i løpet av det siste året.

• • 50 % rabatt på privat rubrikkannonse i 
Bondebladet og Nationen.

Telefon: 22 33 91 52
E-post: bondelaget@mediaconnect.no

Telefon: 22 05 46 00
post@bondelagsforsikring.no
www.bondelagsforsikring.no
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LANDKREDITT 

Landkreditt tilbyr produkter innen bank, fond og 
forsikring. Her er våre medlemsfordeler:

• Kapitalkonto medlem - Sparekonto med 
medlemspris, for den langsiktige sparingen.

• Vekstkonto -  bankens beste sparerente fra 
første krone.

• Kort og medlemskonto - brukskonto med kort, 
uten årsgebyr på kortet.

• Lån og driftskreditt til landbruket Finansiering 
til konkurransedyktige vilkår, som gir medlemskap 
i Landkreditt SA.

• Fondssparing og pensjonssparing  
Som medlem betaler du ingen tegnings- og 
innløsningsprovisjon i våre rentefond, og 
0,15% tegnings- og innløsningsprovisjon i våre 
aksjefond.

• Bli eier – med landbrukslån, gårdskreditt eller 
driftskreditt hos oss, blir du medlem i samvirket 
Landkreditt SA, og får muligheten til å påvirke 
konsernets framtid.

AGROL - LANDBRUKETS  
FORDELSPROGRAM

Agrol forhandler fordeler på innkjøp for hele 
landbruket. 

• Bil - Rabatter på 11 bilmerker og en rekke model-
ler, samt avtale med Dekkmann, Vianor og Snap 
Drive.

• Energi - Rabatter hos Eidsiva, NTE, Circle K, 
Preem Flogas og Kosan Gas.

• Gård og bygg - Rabatter hos Byggmakker,  
Optimera Proffmarked, Montér, Elfag, Rentokil og 
Staples.

• Hjem og fritid - Rabatter hos Brilleland, Inter-
flora, Memira, Power og Scantrade.

• Reise - Rabatter hos Scandic hotell, Europcar 
og Sixt bilutleie, samt Oslo Taxi. Reiseforsikring 
inkludert ved betaling med AgriCard Corporate.

• Telefoni og IT - Rabatt på telefoni- og internett-
abonnement hos Telenor for medlemmer med 
eget org.nummer.

• Agricard - Et MasterCard som gir rabatter på 
Circle K, Esso og Eco-1 med opptil 58 øre pr. liter 
bensin, 62 øre pr. liter diesel og enda høyere 
rabatt på avgiftsfri diesel.

GJENSIDIGE 

Medlemsrabatt på individuelle forsikringer og pensjon.

• Landbruksforsikringer – Inntil 40 % medlemsrabatt.
• Private tingforsikringer – Inntil 20 % medlemsrabatt.
• Individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS) 

Forvaltningskostnader 0,49/0,65% av saldo (andre har 0,9%).

• Pensjon for selvstendig næringsdrivende (PSN) 
– Redusert adm.kostnad med 25% og forvaltningskost med 15%.

• Tjenestepensjon for ansatte (ITP) 
 – Redusert adm. kostnad med 25% og forvaltningskost med 15%.

Telefon: 815 52 245
www.Landkreditt.no
Landkreditt.no/blogg

Telefon: 915 03 100
post@gjensidge.no
www.gjensidige.no

Telefon: 22 17 47 74  
(åpent mandag, onsdag og torsdag: 12-15)
e-post: post@agrol.no
eller se www.agrol.no


