För dig som arbetsgivare

Alternativ ITP
– för en större valfrihet

Många tilltalas av möjligheten att själva påverka sitt pensionssparande.
Större valfrihet kan också ge möjlighet till högre avkastning. Med
alternativ ITP väljer medarbetaren själv förvaltningsform, placeringar och
vilket skydd de anhöriga ska omfattas av.
Kostnadsneutral lösning för höginkomsttagare
Arbetsgivare med kollektivavtalad tjänstepension ITP2
kan kostnadsneutralt erbjuda sina anställda att välja
alternativ ITP – eller tiotaggarlösning som det också
kallas. Förmånen är aktuell för alla som har en årslön på
minst tio inkomstbasbelopp.
Utnyttja möjligheten att spara i aktier
Hos oss har dina medarbetare tillgång till ett av marknadens bredaste placeringserbjudanden och kan utnyttja
den unika möjligheten att placera
pensionen i aktier. Eftersom vi inte tar några onödiga
avgifter från pensionssparandet går alla pengar och hela
avkastningen direkt till den som sparar. Precis som det
ska vara.

Inspireras av andra
I vårt sociala nätverk för sparande och investeringar,
Shareville, har dina anställda möjlighet att följa hur andra
resonerar och vilken avkastning de får i sina portföljer.
Samtidigt delar man information från sin egen portfölj,
sina beslut och tankarna bakom dem. Vår övertygelse är
att alla våra kunder kan bli mer framgångsrika i sparandet
genom att hjälpa och inspirera varandra.
Personlig kontakt – på dina villkor
Vi träffar gärna dig för att berätta mer om vårt
erbjudande och hur vi kan hjälpa dig och ditt
företag. Som kund hos oss har du tillgång till en helt
egen kontaktperson i kombination med Nordnets kompetenta företagsservice. 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.
Nordnet Pensionsförsäkring AB Alströmergatan 39 Box 30068 SE-104 25 Stockholm Tel: +46 8 506 330 00 Fax: +46 8 506 330 67
E-mail: pension@nordnet.se www.nordnet.se Org. nr. 516406-0286 Innehar F-skattsedel Styrelsens säte: Stockholm
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Större valfrihet kan också ge möjlighet till högre avkastning. Med
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dina anhöriga ska omfattas av.
Utnyttja möjligheten att spara i aktier
Hos oss får du tillgång till ett av marknadens
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Förmånen är aktuell för dig som omfattas av
tjänstepension ITP2 och har en årslön på minst tio
inkomstbasbelopp.

Inspireras av andra
I vårt sociala nätverk för sparande och investeringar,
Shareville, har du möjlighet att följa hur andra
resonerar och vilken avkastning de får i sina
portföljer. Samtidigt delar du information från din egen
portfölj, dina beslut och tankarna bakom dem. Vår övertygelse är att alla våra kunder kan bli mer framgångsrika i
sparandet genom att hjälpa och inspirera varandra.
Personlig kontakt – på dina villkor
Som kund hos oss har du tillgång till företagets
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