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LIVSTRYGGHET

NIB erbjuder investerings-, pensions- och 
försäkringslösningar som är anpassade helt efter 
dina behov. Vi är experter på att ta fram dessa 
med bättre villkor och med lägre avgifter än vad 
som är standard på marknaden. Din livstrygghet 
till en optimal kostnad. 

Inga dolda avgifter eller inlåsningar i 
svårbegripliga avtal.

NIB har under nästan två årtionden levererat 
bred kompetens inom finansiella tjänster, 
hälsoförsäkringar och löneförmåner såväl mot 
företag som mot privatpersoner.
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Försäkringssammanställning - men inte enbart pension
Vår idé – en komplett försäkrings- och pensionssammanställning.

På www.minpension.se ser du dina pensioner men inte försäkringar. Vi ser till att du får en totalbild med ditt 
försäkringsskydd såväl vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Sammanställningen omfattar försäkringsskydd 
från myndigheter som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, arbetsgivare och privat.

Genom en fullmakt får du möjlighet att se på hela din försäkringssituation.

Mer information 
Så länge NIB innehar en skötselfullmakt från dig privat 
så har du möjlighet att nyttja nedanstående tjänster 
digitalt och genom BankID inloggning på www.leosys.
se. Vid kompletterande försäkringsskydd eller sparande 
kan du kontakta oss för ytterligare information.

Följande sammanställningar ingår om vi har 
skötselfullmakt:

• Försäkringssammanställning 
- Dödsfallsskydd 
- Sjukförsäkringsskydd 
- Olycksfallsskydd

• Pensionssammanställning  
- Tjänstepension 
- Privat pension 
- Kapitalförsäkring

• Värdesammanställning 
- Sparande 
- Pension

• Sammanställning förvaltningsformer 
- Fond 
- Traditionell Förvaltning 
- Depåförsäkring

• Riskskydd att optimera: 
- Efterlevandeskydd 
- Sjukförsäkringsskydd 
- Olycksfallsskydd 
- Sjukvård

Avtal finns inte med alla banker och försäkringsbolag.

Vid återkallelse av fullmakt görs detta av den försäkrade 
till respektive försäkringsbolag.
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Ta del av vår expertis!
• Tjänsterelaterad försäkring och pensioner
• Förvaltning inom aktier och obligationer
• Privat riskförsäkring
• Optimering inom fondsparande och pension

Vi har tillstånd genom Finansinspektionen som 
försäkringsförmedlare och är anknutet ombud till 
värdepappersbolag.


