Bra att veta
om ditt sparande
Bilaga till årsbesked 2011

Var i livet befinner du dig?

ALLA ÄR VI OLIKA och därför är det inte så konstigt att våra

behov och önskemål om pensionssparande skiljer sig åt. Själv är
jag mitt uppe i familjelivet med dagishämtning, skjutsning till
träning och allt vad det innebär att vara förälder. Eftersom jag vill
tillbringa en större del av min tid med familjen, har jag valt ett
sparande som sköter sig självt.
Oavsett vilken situation i livet du befinner dig i ska det vara enkelt
att pensionsspara. Jag och mina kollegor jobbar för att du på
bästa sätt ska hitta det sparandet som passar dig.
De senaste åren har det svängt rejält i världsekonomin. Och när det är oroligt på världens
börser är det också lätt att man själv blir det.
Då kan det vara skönt att prata med oss.
Trots all turbulens är vi ett finansiellt starkt
försäkringsbolag. Och som kund kan du vara
lugn med att vi gör allt för att din pension ska
bli så bra som möjligt.
Sist, men inte minst vill jag önska dig
ett gott 2012!
Britta Burreau
VD Nordea Liv & Pension

Nytt år och nytt OS
Sommarens OS i London närmar sig och kanske är du en av dem
som planerar att besöka metropolen i samband med det? Visste du
att Nordea är huvudsponsor för Sveriges Olympiska Kommitté, SOK.
Det är vi bland annat genom Olympiafonden.
Olympiafonden – en av Sveriges största ideella fonder

Olympiafonden är en helt vanlig aktiefond. Nästan. Skillnaden
mot andra fonder är att andelsägarna varje år avstår en procent av
fondförmögenheten till SOK. Pengar som bland annat används till
SOK:s topp- och talangprogram. Sedan fondens start 1988 har
det blivit över 100 miljoner kronor.
Hallå, Johan Wissman!
Pensionssparar du och har
du koll på pensionspengarna?

Absolut! Jag har bra koll på detta och det är något jag
har jobbat med sedan många år.
Ditt drömscenario som pensionär?

Att kunna tillbringa mycket tid med förhoppningsvis mina barn
och barnbarn.
Hur laddar du inför sommarens OS och vad är målet?

Träning, träning och ännu mer träning! Jag följer min plan och gör mitt
jobb varje dag. Målet är att göra det absolut bästa loppet i min karriär!
Vad ska du göra efter karriären har du några planer?

Jag har börjat mitt traineeprogram på Nordea och har gjort klart grundutbildningen nu i höst.

Goda tips kring
ditt sparande
Mitt i karriären, nybliven förälder, precis flyttat hemifrån eller
närmar du dig pensionen? Oavsett var i livet du befinner dig har
vi tips till dig.
Du som lever ett aktivt familjeliv.
Välj ett enkelt pensionssparande
som sköter sig självt.

Tips:
 4YLLK\XuQYXSPKWSVTOXNOV^SNOVVO\s\
föräldraledig? Det kan påverka
pensionen. Täck upp med ett eget
pensionssparande för den som jobbar
mindre, eller fördela pengarna från
premiepensionen mellan dig och
din partner.
 0u\N_SX^O^SNOXK^^\sMUK^SVV)@sVTOX
pensionslösning som sköter sig själv.
 =UKPPKOXVS`P\]sU\SXQOVVO\]O^SVVK^^
ditt pensionssparande betalas ut till
din familj om du skulle avlida.

Du som precis har börjat jobba.
Det är nu du ska börja pensionsspara.

Tips:
 4_^SNSQK\ON_L\TK\NO]^YWSXN\O
behöver du spara per månad. Även ett
litet sparande kan bli stort den dagen
du går i pension.
 .O^UKX`K\KUVYU^K^^]ZK\KSPYXNO\
om du har långt kvar till pensionen.
Vill du inte själv hålla koll på
fonderna, kan vi göra jobbet åt dig.
 0\uQKMROPOXYWTYLLO^LO^KVK\SX
pension till dig. I så fall kan du oftast
själv bestämma hur pengarna ska
placeras.

Du som är mitt i karriären.
Se till att ditt pensionssparande
matchar din lön.

Tips:
 9WN_SX^OPu\ZOX]SYXP\uXTYLLO^s\
det smart att spara extra själv.
 >KWONZOX]SYX]YWOXNOVK`
löneförhandlingen.
 9WN_RK\Pu^^RQ\OVXQVWSX^OK^^
även öka ditt eget pensionssparande.
 =O`O\ZOX]SYX]]ZK\KXNO^YWN_
precis kommit tillbaka till jobbet
efter långledighet, så att du inte
halkar efter.

Du som börjar närma dig pensionen.
Alla år av planering och sparande
blir snart verklighet.

Tips:
 .O^s\UVYU^K^^P\NOVK]ZK\KXNO^]uK^^
inte allt påverkas av en svängig
börsmarknad.
 0_XNO\KZuR_\N_]UK^K_^ZOX]SYX]
pengarna på ett så smart sätt som
möjligt. Kanske behöver du inte allt
på en gång?
 >sXUZuK^^NSXZOX]SYXLVS\VsQ\OYW
du tar ut den i förtid.

Gå in på nordea.se/pension eller kontakta ditt närmaste
Nordeakontor så får du hjälp med ditt pensionssparande.

Din pension
kommer från tre håll
I bästa fall, vill säga. Den del som kommer från staten får
du automatiskt. Många får dessutom pension från jobbet.
Men trots det behöver de allra flesta komplettera med ett
eget sparande. Hur ser det ut för dig?
Från jobbet

Din
pension

Staten

Jobbet

Eget sparande

De flesta får pension från jobbet och du
kan helt eller delvis bestämma hur du vill
placera den. Om du inte får pension
från jobbet, till exempel om du är
egen företagare, är det viktigt att du
har ett eget pensionssparande.

Från staten

Från eget sparande

Pensionen du får från staten består av två
delar; inkomst- och premiepension. Hur
stor den blir beror på hur många år du har
jobbat och hur mycket du har tjänat. Du
kan inte påverka hur inkomstpensionen
placeras, men du kan bestämma i vilka
fonder din premiepension ska placeras.

0\WuXQKLVS\ZOX]SYXOXP\uX]^K^OXYMR
jobbet ungefär 50-75 procent av lönen.
0\K^^PuOXL\KZOX]SYXLOR`O\N_
därför ett eget sparande. Hur mycket
behöver du spara? Räkna ut det på
nordea.se/pensionsguiden.

Tips:
Genom att spara allt på ett och samma
ställe får du en bra överblick över dina
pensionspengar.

Nu har vi laddat vår Internetbank
med nya och bättre tjänster.

 ]^K\^KOXUOV^O^^OQO^ZOX]SYX]
sparande.
 VKLY\O\KYMR]OP\sXN\SXQK\$
hur påverkas pensionen om du
ändrar ditt sparande med till
exempel 200 kronor?
 ]OR_\WcMUO^KXN\KSNSXuVNO\]ZK\K\
 PVT_^`OMUVSXQOXZuNS^^]ZK\KXNO
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För din och för miljöns skull jobbar vi för att samla alla brev och
bilagor i ett och samma kuvert. Tills vi har löst det kan det hända
att du får flera brev från oss kring årsskiftet, i olika kuvert.

