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Trygghet genom hela livet
SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets
olika skeden för både företag och privatpersoner. Det gör
vi med produkter som traditionell försäkring, fondförsäkring,
tjänstepension, privat pension och vårdförsäkring. Med
vår stora bredd kan vi erbjuda dig paket som täcker alla sidor
av ekonomisk trygghet, såväl för anställda på ditt företag
som dig själv som privatperson. Det kan vara en av anled
ningarna till att SEB är ledande i Sverige på fondförsäkringar.

Rådgivning för klokare pensionsval
Idag läggs allt större ansvar för pensionen på individen.
För oss på SEB blir det då ännu viktigare att ge kvalificerad
rådgivning till våra kunder, såväl företag som privatpersoner.
Vi har en viktig roll att öka kunskapen och lotsa dig till rätt
val i olika typer av placering samt i mix av fonder med olika
risknivåer och olika tillgångsslag. Dina placeringar och ditt
sparande ska kännas lika bra idag som i framtiden när du
behöver pengarna. Vi hjälper dig att göra kloka pensionsval.

Pension från arbetsgivare
De flesta anställda har någon form av pension genom sin
arbetsgivare. Många har också en fackligt avtalad pension
som innebär att de själva ska placera sina premier i något
av de pensionsbolag som är utvalda som leverantörer.
SEB erbjuder fondförsäkring inom ramen för ett antal av
dessa avtalsområden.
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I många fall finns en möjlighet att komma överens med
sin arbetsgivare om individuellt utformade försäkrings
lösningar. Där kan SEB erbjuda företag en tjänstepensions
plan som omfattar pension, sjukförsäkring och familjeskydd.

Brett fondutbud
SEB har ett av marknadens bredaste fondutbud. Vi erbjuder
olika risknivåer och inriktningar med både egna och externt
förvaltade fonder. Fondutbudet omfattar också strategi
fonder, det vill säga en diskretionär fondtjänst som kan
investera i såväl SEB:s egna fonder som fonder utanför vårt
ordinarie utbud. Placeringen sker i aktiefonder, räntefonder
och alternativa investeringar.

Snabbare vård med vårdförsäkring
Med SEB:s Vårdförsäkringar, som tecknas av företag eller
privatpersoner, får du vård när du behöver den. Istället
för köer och länga väntetider ger vi dig tillgång till ett
omfattande nätverk av privata vårdgivare. Blir du sjuk
kommer du snabbt i kontakt med skickliga läkare och
erfarna sjuksköterskor. En vårdförsäkring är ett utmärkt
komplement till den offentliga vården.

Genom hela livet
SEB är en partner genom livets alla förändringar både privat
och för företag.
En naturlig startpunkt är när du får barn, när du gifter dig,
blir sambo eller registrerar partnerskap. Framtiden blir mer
påtaglig. Ekonomisk trygghet för hela familjen känns extra
viktig. Alla i familjen ska få det bra även om något skulle
hända, om någon blir sjuk, barnen ska ha trygghet när de
flyttar hemifrån, du vill planera för arvet, ni kanske flyttar
utomlands, du förlorar jobbet. Vi hjälper dig att välja rätt
bland placeringar och försäkringar som ger dig och din familj
trygghet i livets avgörande ögonblick.
Om det värsta händer, någon avlider. Då är det bra att ha
byggt upp en trygghet innan. Men bäst av allt är när inget
händer. Du blir en frisk pensionär med drömmar och
önskningar om ett rikt liv och du har ekonomiska förut
sättningar att njuta fullt ut av din nyvunna fritid. Vi hjälper
dig att planera för den tiden.
För ett företag gäller samma sak, men livet ser lite annorlunda
ut. Företaget har löpande behov där SEB kan vara ett stöd
inom så skilda områden som: löner, ersättningar, utlands
kontakter, placering av likviditet, skatter, lagar och regler.

Privat

• Du tar ett lån
• Du vill ha ett bra, långsiktigt sparande
• Du vill trygga den ekonomiska situationen
för din familj om du skulle avlida
• Du vill trygga din ålderdom/du är på väg
att gå i pension
• Du vill ha vård snabbt

Företag

För ett företag är det också viktigt att ta hand om sin
personal. Vårdförsäkringar och andra trygghetslösningar
gör företaget till en attraktiv arbetsgivare och hjälper till att
behålla nyckelpersoner. Andra gånger kan det handla om
företagets överlevnad. Vad händer om en delägare eller
kompanjon blir sjuk? Företag har den egenheten att de kan
ha evigt liv, i alla fall om generationsskiftena sköts på rätt
sätt. Även där i slutet, eller ska vi hellre säga början, av
livscykeln kan SEB bistå med expertis och erfarenhet.
Vi finns med dig i alla viktiga skeden i livet, privat och för
företag.

• Arbetsgivaransvar
• Skatteplanering för din familj om du skulle avlida
• Placera likviditet
• Ordna finansiering
• Trygghet för personalen/motivera personal
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Tjänstepensionsplan – attraktiv personalförmån

SEB:s tjänstepensionsplan ger företaget:

SEB:s tjänstepensionsplan innehåller pension, sjukförsäkring
och familjeskydd för företaget och dess anställda. Det är
en attraktiv personalförmån och trygg lösning för både små
och stora företag. Planen är flexibel och kan enkelt anpassas
efter företagets och medarbetarnas behov. En fördel är att
premierna betalas in i takt med intjänandet. Kostnaden är
till stor del avdragsgill.

• Enkel administration

Våra internetbaserade tjänster ger företagen en bra överblick
och effektiv hantering av sina försäkringar. Med SEB:s
Internetkontor kan företaget utse en användare på företaget
som kan sköta dess försäkringsärenden, exempelvis: anmäla
löneändringar och ändringar av fasta premier i pensions
planen, få en översikt och sammanställning av avtal och
de anställdas försäkringsförmåner samt se fakturor på
övergripande och detaljerad nivå.

Att som företag investera i de anställdas hälsa är både bra
personalpolitik och bra för företagets ekonomi. Konceptet
Lönsam Hälsa innebär att ditt företag får lägre sjukförsäk
ringspremier om det arbetar aktivt med medarbetarnas
hälsa. Det kan till exempel göras genom att erbjuda bra
vårdförsäkringar och en aktiv företagshälsovård. Premierna
sjunker dessutom ytterligare i takt med att sjukfrånvaron
minskar. Ett annat sätt att minska kostnaderna är vår
Frånvarotjänst, ett smidigt system som hjälper dig och ditt
företag att hantera och administrera frånvaro. Det förenklar
både för företaget och dess medarbetare när de blir sjuka.

• Tydliga sammanställningar
• Allt samlat på en faktura
• Heltäckande utbud

Lönsam Hälsa – friskare företag

SEB över gränserna

Livförsäkringsverksamheten i siffror

SEB har verksamhet i 20 länder. Vi kan hjälpa dig med
tjänstepensionslösningar för medarbetare i fler länder
än i Sverige. Genom vår egen verksamhet SEB Pension i
Danmark och via samarbetsavtal kan vi erbjuda tjänste
pensionslösningar för företag med anställda inte bara i
Sverige utan också i Danmark, Norge och Finland.

• Marknadsledande i Sverige med en marknadsandel
på 18 procent.
• Näst största marknad är SEB Pension i Danmark
som, mätt i premieinkomst, är det fjärde största
livförsäkringsbolaget i landet.
• Även verksamhet i Irland, Estland, Lettland och Litauen
samt filialer i England, Finland och Luxemburg.
• De baltiska dotterbolagen är främst inriktade på
fondförsäkring, men erbjuder även traditionell
försäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring.
• Läs mer om SEB:s livförsäkringsverksamhet i SEB:s
årsredovisning och årsöversikt som finns att hämta
på seb.se/pension
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 Hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att möta sina behov. FN:s Brundtland-kommission, 1987.

Givande relationer och hållbar utveckling
SEB tillhandahåller finansiella tjänster, hanterar finansiella
risker och transaktioner samt hjälper såväl företag som
privatpersoner att förverkliga sina mål. Vi strävar efter
att bygga långvariga värdeskapande relationer med
våra kunder. Att förstå deras behov är en nyckelfaktor
för framgång.
Våra värderingar hjälper våra 17 000 medarbetare att
möta vardagen med ett gemensamt förhållningssätt.
De ger oss en inre kompass att följa.
SEB:s arbete med livförsäkringar har rötter som sträcker
sig från 1800-talet. Vi är en del i SEB som är en av Europas
ledande banker. Det gör att vi kan erbjuda dig lång erfaren
het och bred kompetens som du får svårt att hitta någon
annanstans.

5

För oss på SEB innebär hållbar utveckling att vi säkerställer
en långsiktig hållbar verksamhet.
Vi arbetar för satt hållbarhet ska bli en integrerad del av vår
verksamhet, att det ska bli helt naturligt för oss att alltid ha
med hållbarhetsaspekten i det vi gör.
Vår verksamhet bygger på god etik och styrning, långsiktiga
relationer och engagerade människor som levererar på
företagets strategi och hanterar de sociala och miljömässiga
konsekvenserna av vår verksamhet. Vi vill stödja våra kunder,
skapa värde för våra aktieägare och bidra till ekonomin i stort.
Inte minst vill vi vara en positiv kraft i de lokala marknader
där vi är verksamma.
För att kunna uppnå detta behöver vi samarbeta med
kunder, medarbetare, investerare, leverantörer och andra
viktiga intressenter i samhället. Vi vill vara öppna,
transparenta och vi vill öka möjligheterna till en öppen
och ärlig dialog.

Öppet dygnet runt
SEB finns tillgänglig för våra kunder dygnet runt, alla dagar. Med SEB:s Internet
kontor kan du själv se över dina pensionsförsäkringar. Via Telefonbanken kan du
få personlig service dygnet runt på fler än 20 språk. Personlig rådgivning får du på
något av våra 600 kontor. Du kan också kontakta en försäkringsförmedlare eller
SEBs Kundservice på telefon 077-11 11 800.
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