För dig som attraktiv arbetsgivare

Tjänstepension hos Nordnet
– mer pengar över

Bli en attraktiv arbetsgivare och välj ett pensionssparande fritt från onödiga
avgifter. Det kan betyda mer i pension för dig och dina
anställda. Hos oss har du möjlighet att skapa ett komplett pensionsoch försäkringspaket som ger en omfattande ekonomisk trygghet.
Ett pensionssparande utan onödiga avgifter
När du tecknar tjänstepension hos oss får dina anställda
tillgång till ett av marknadens bredaste placeringserbjudanden. Det passar både den som vill ha hjälp med
förvaltningen av pensionspengarna, och den som helst
väljer placering själv.
Enkla och digitala verktyg hjälper dina anställda att hitta
rätt risknivå i sparandet och tar fram konkreta förslag
på fonder, anpassade till sina individuella behov. En bra
tjänstepension ska vara för alla.
Enkel administration
Det ska vara enkelt att ha ett riktigt bra pensions- och
försäkringspaket. Med vårt administrationsverktyg
Hantera Pension sköter företaget snabbt, enkelt och
papperslöst de anställdas pensioner.

Komplett trygghet om något oväntat händer
Genom oss tecknar du riskförsäkringar som ger
ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle hända;
sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Tillsammans med vår
samarbetspartner Bliwa erbjuder vi några av marknadens
mest konkurrenskraftiga försäkringar, till exempel:
• Premiebefrielseförsäkring
• Sjukförsäkring
• Livförsäkring
• Sjukvårdsförsäkring
• Olycksfallsförsäkring
• Tjänstegrupplivförsäkring – TGL
Personlig kontakt – på dina villkor
Vi träffar gärna dig för att berätta mer om vårt
erbjudande och sätta ihop ett paket som passar dig och
ditt företag. Som kund hos oss har du tillgång till en helt
egen kontaktperson i kombination med Nordnets kompetenta företagsservice. Välkommen hit!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar
i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.
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För dig som anställd

Tjänstepension hos Nordnet
– maxa din pension

Grattis. Din arbetsgivare har valt att erbjuda ett pensionssparande
fritt från onödiga avgifter. Det kan betyda en högre framtida lön med större
frihet som följd.

Hos oss får du tillgång till ett av marknadens
bredaste placeringserbjudanden. Det fungerar lika bra
oavsett om du vill ha hjälp med förvaltningen av pensionspengarna, som om du helst väljer placering själv. En bra
pension ska vara för alla.

Varför inte kolla in vad våra andra framgångsrika sparare
gör och hämta inspiration därifrån? Vårt sociala nätverk
Shareville har idag över 200 000 medlemmar som delar
sina tankar och placeringsbeslut med varandra. Bra
affärer ska göras tillsammans.

Enkla digitala verktyg
Med hjälp av våra enkla digitala verktyg får du hjälp
att placera pensionspengarna. Allt du behöver göra är
att svara på några korta frågor, så tar vi fram konkreta
förslag på fonder, anpassade efter dina behov.

Personlig kontakt – på dina villkor
Som kund hos oss har du tillgång till företagets
kontaktperson samt en kundservice som svarar på dina
frågor och hjälper dig med det praktiska. Nordnets kundservice som har öppet alla helgfria vardagar nås på telefonnummer 08-506 330 00.
Välkommen hit!

Därför är Nordnet bra för dig:
• Ett sparande utan onödiga avgifter – mer till pension
• Marknadens bredaste placeringserbjudande
• Möjlighet att placera i aktier
• Enkla digitala verktyg
• Inblick i andra kunders portföljer genom Shareville

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar
i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.
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