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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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Kompetensstöd - Kollektivavtalade tjänstepensioner  
och försäkringar
Vår idé – att vara en fristående samarbetspartner och ge ett kompetensstöd till dig på HR. I slutändan är 
vårt uppdrag att era anställda och nyckelpersoner får en bra service för sina avtalspension. Vi ser till att era 
anställda får lättfattlig och kvalitativt information för att fatta egna beslut om justeringar i sin avtalspension. 

Vi börjar med att ge en möjlighet till en second opinion avseende nuvarande informationsstruktur och  
policy för pension och försäkring.

Låt oss bli företagets finansiella bollplank
Vår målsättning är att vara en strategisk partner där vi är 
delaktiga i företagets policys kring pension, försäkring 
och hälsoprodukter i sin helhet eller till delar.  Vi har ett 
helhetstänkande som bygger på att du har en nära personlig 
kontakt med oss.  Detta sparar tid och garanterar hög kvalitet.

Prioriterat är att våra kundföretags anställda skall uppfatta sin 
arbetsgivare som attraktiv. Detta bland annat för att kunna 
behålla och rekrytera konkurrent utsatt personal. Vi arbetar 
med digitala lösningar för en enkel hantering och att skapa 
förståelighet.
 
Vi har två tjänster till anställda:

• Tjänstepensioner och försäkringar till anställda
• Nyckelmedarbetare tjänstepension och 

riskförsäkringar

 Vi ger dina anställda möjlighet att få en second opinion på 
sin pensions- och försäkringssituation.
 

Tjänstepensioner och försäkringar till anställda:
 Vi ger dina anställda en helhetssyn på företagets pensions/
försäkringspolicy samt kollektivavtal främst inom ITP och 
Fora med enkel vägledning om hur det går att optimera:
• Tjänstepension
• Sjukförsäkring
• Dödsfallsskydd
• Olycksfall 

Nyckelmedarbetare tjänstepension och 
riskförsäkringar
 Vi ger nyckelmedarbetare möjlighet att få en second opinion 
på sin pensions- och försäkringssituation. 

Vi tillhandahåller:
• Utvärdering nuvarande förvaltning  

fond/trad/depå
• Kostnadsaspekter i förvaltningen
• Utbetalningstjänst för att optimera pensionen
• Kvalificerad pensionssammanställning
• Genomgång av riskförsäkringar



Nordic Insurance  
& Benefits AB  
Södra Gubberogatan 20    
416 63  Göteborg
Växel: +46 (0)31 83 13 30  
www.nordicinsurance.se 
Vid klagomål: Kenneth Granholm 
info@nordicinsurance.se

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.


