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“Pensjon er (for) komplisert”
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“Eiendom kommer først”“Jeg tar det senere”

“Arbeidsgiver fikser 
pensjonen min”

“Jeg har ikke kontroll” 

“Banker bare selger”
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Pensjonskapitalbevis

Aksjeandeler

EPK

Investeringsvalg

FondsandelerIndex

Gjør vi oss forstått av kundene?
- Fokus på klarspråk i kommunikasjon
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Gjør vi oss forstått av kundene?
- Fokus på klarspråk i kommunikasjon

Varm

Fresh

Ekspert

Enkel og 
tydelig

Nordeas prinsipper for stil og tone 

Pensjonskapitalbevis

Aksjeandeler

EPK

Investeringsvalg

FondsandelerIndex
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Kunder forteller at de savner varme og personlighet – de ønsker å bli sett og hørt av 
oss
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Ingen våkner opp om morgenen og tenker at de skal gjøre noe med pensjonen sin…
Mange kunder ønsker å ta et mer aktivt grep om egen pensjon etter å ha blitt kontaktet direkte



Sterkt forpliktelse mellom livselskapet og banken på 
at pensjon er en viktig del av den helhetlige 
rådgivningen

Pensjon krever proaktivitet og individuell rådgivning

Sterk samhandling mellom de ulike kanalene våre, 
og enhetlig og klar kommunikasjon

Fokus på deling av beste praksis, måling og 
standardisering av arbeidsprosesser for rådgivere 

EPK selvvalgt har ført til et tettere samarbeid mellom 
livselskapet og personmarkedet i banken
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Kundene våre som velger selvvalgt EPK gjør presumptivt gode valg

Bærekraft
Mest 

foretrukket

80%Andel >= 80% 



For de fleste er det viktigste valget aksjeandelen
…. Fort gjort å glemme at mange har en veldig god pensjonsordning gjennom arbeidsgiver

30?

80?

50?

100?
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