
"Kyrne har god tid,  
men det har ikke jeg"

Landbruk

Med PrO får du tilgang på kompetent rådgivning og effektive løsninger  
for alt innen bank og forsikring – på ett sted. Hverdagen blir enklere og  
du kan bruke mer tid på å skape verdier på gården.



Alle som driver gård, har en travel hverdag. Det er avgjørende at du bruker tiden 
på det du kan best. Det som skaper inntekter. Men virkeligheten handler ofte om 
mye annet også. Ikke minst når det gjelder bank og forsikring. 

SpareBank SMN har lang erfaring som samarbeidspartner for landbruket. Vårt 
arbeid er basert på nærhet til regionen, høy kjennskap til landbruket og solid  
kompetanse knyttet til de økonomiske utfordringene i landbruksnæringen. 

Med PRO landbruk samler du alt det du trenger av bank- og forsikringstjenester 
på ett sted. Hverdagen blir enklere og mer oversiktlig. I tillegg oppnår du  
attraktive fordeler!
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uten PrO landbruk: 
del av arbeidsdagen 
brukt på å snakke med 
all verdens bank-
forbindelser og 
forsikringsrådgivere. 

Med PrO landbruk kan du bruke mer tid  
på det som skaper verdier for deg

Med PrO landbruk: del av 
arbeidsdagen brukt på å fikse 
alt som har med bank og 
forsikring å gjøre. 

Hvordan tidsbruken en helt vanlig dag 
påvirker lønnsomheten på gården din PRO landbruk  

En enklere og mer lønnsom hverdag

Enkelt = Lønnsomt



I tillegg får du andre gunstige fordeler:  
•	 En	bank	som	kan	betjene	både	din	landbruksvirksomhet	og	din	privatøkonomi
•	 Muligheten	til	å	delta	på	arrangement	for	å	utvikle	fagkunnskap	og	bygge	nettverk
•	 Nyhetsbrev	med	relevante	tema,	trender	og	viktige	forhold	for	landbruket	

•	 Bankkonti	for	drift	og	privat	som	gir	god		
 oversikt
•	 Nettbank	for	bank-	og	forsikringstjenester
•	 Bankkort
•	 Mobilbank 

•	 Komplett	landbruksforsikring	
•	 Personforsikring	og	pensjonstjenester	
 for å gi deg og eventuelle ansatte  
 trygghet 
•	 Lån	og	leasing
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Alt på ett sted
PRO landbruk gir deg, som bonde, alt du har behov for av bank- og forsikrings-
tjenester samlet på ett sted. 

Tilpasset din hverdag
Innen landbruket er det ulike behov. Derfor tilbyr vi gjennom PRO en total  
gjennomgang hvor vi sammen ser på hvilke løsninger som gir deg en enklere  
og mer produktiv hverdag. 

Her er noen av alternativene:



Velger du PrO landbruk, får du ett av landets ledende  
finanskonsern som din støttespiller. Vi tilbyr deg hele 
spekteret av finansielle produkter og tjenester.

Finansiering. Vi tilbyr alt innen lån, kreditt og leasing
Alle som driver gård, har behov for å investere. Banken finner løsninger som  
styrker din handlefrihet. Vi tilbyr alle former for lån, kreditter og leasing gjennom 
banken.

Med våre betalingsløsninger får du en enklere hverdag
I nettbanken får du oversikt over privatøkonomi og økonomi tilknyttet gårds driften. 
Her ser du innbetalinger og har oversikt over forsikring, pensjon og sparing. I nett-
banken styrer du likviditeten effektivt og med mobilbank har du tilgang til banken 
når du er på farten. 

Pensjon. Hvilken ordning passer best for deg?
Som selvstendig næringsdrivende trenger du å sikre deg og din familie noe å leve 
av som pensjonist. Vi tilbyr pensjonsløsninger for både deg og dine eventuelle  
ansatte. Våre rådgivere bidrar til å finne en løsning som passer din situasjon.

Overskuddslikviditet. det er lønnsomt å spare
Vi ønsker å være en aktiv medspiller i forvaltningen av overskuddslikviditeten. 
Banken tilbyr mange ulike spareformer, inkludert fond og flere  
plasseringsalternativer.

Eiendom. Meglere med lokalkunnskap
Gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr vi solid faglig kompetanse med lokalkunnskap 
enten du skal kjøpe, selge eller er i leiemarkedet. 

regnskap
SpareBank 1 SMN Regnskap er totalleverandør av regnskapstjenester til  
landbruket og har lang erfaring fra bransjen.
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Kundesenter bedrift gir deg raske svar om nettbank bedrift, betalingsterminaler, 
skadeforsikring og tjenestepensjon. 

ring 07303 når du vil ha raske svar på spørsmål om:

•	 Eksisterende kundeforhold
•	 Nettbank bedrift
•	 Mobilbank bedrift
•	 Betalingsterminaler
•	 Tjenestepensjon 
•	 Skadeforsikring
•	 Informasjon om produkter og tjenester
•	 Avtale møte med rådgiver
 

Åpningstider: 
Mandag – fredag kl 8.00 – 17.00 

telefon: 07303
e-post: smn.bedrift@smn.no
www.smn.no/landbruk

Kundesenter bedrift 07303
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kipnesPrO-skolen. kunnskap lønner seg!

PrO-skolen er spesielt tilrettelagt for selvstendig  
næringsdrivende, og har som mål å hjelpe deg til å  
bli en bedre leder for ditt foretak

PRO-skolen er et intensivt kurs for deg  
som ønsker å øke lønnsomheten. På fire 
dager lærer du en rekke konkrete modeller 
du kan bruke i hverdagen og dra nytte av 
umiddelbart. 

Nettverksbygging er en viktig del av  
PRO-skolen. Å dele erfaring og lære av 
hverandre er en dimensjon i kurset som  
deltakerne finner svært nyttig. På den 
måten får du både nye impulser og økt 
motivasjon

PRO-skolen er praktisk rettet der bruk av 
case, oppgaver og eksempler står sentralt. 
Samlet sett vil det være en fordeling  
mellom forelesninger og case på ca 60/40.

PrO-skolen arrangeres i 
samarbeid med bI og tar for 
seg følgende hovedtema: 

•	 Utvikling	og	strategi
•	 Økonomistyring	

smn.no/pro


