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Skandia overdrager Bonuspension til Norli
Pension
Skandia Link Livsforsikring A/S (Skandia) overdrager sin bestand af gennemsnitsrentepensioner i
Bonuspension til Norli Pension Livsforsikring A/S – og bliver dermed det første kommercielle
pensionsselskab i Danmark, der udelukkende tilbyder pensionsløsninger med markedsrente.
Overdragelsen sker med virkning fra 1. januar 2018.
Med overdragelsen af Bonuspension til Norli Pension Livsforsikring A/S (Norli Pension) siger Skandia
farvel til den sidste bestand af gennemsnitsrentepensioner. Begivenheden er kulminationen på tre års
rejse mod at blive det første kommercielle pensionsselskab i Danmark, der har et rendyrket fokus på
markedsrenteprodukter.
Per Wahlström, der er administrerende direktør for Skandia i Danmark, glæder sig over, at selskabet har
nået en historisk milepæl:
- Aftalen med Norli Pension betyder, at vi fra 1. januar 2018 kan vi kalde os for Danmarks første rene
markedsrenteselskab. Og at vi har leveret på den strategi, vi satte sammen med vores ejere i 2014. Vi
bliver en endnu mere fokuseret og agil virksomhed, og vi kan koncentrere os om det, vi er bedst til. Nemlig
at skabe solide langsigtede afkast til vores kunder i markedsrente og udbyde branchens bedste
forebyggelses- og sundhedsløsninger på firmapensionsmarkedet.
Stærk vækst i indbetalinger til markedsrente
Skandia oplever stor tilstrømning af nye kunder i et meget konkurrencepræget marked og med en vækst i
de samlede indbetalinger på 17 procent i første halvår af 2017, ser direktøren optimistisk på mulighederne
for yderligere vækst.
- Vi har ikke lagt skjul på, at vi skal vokse markant i de kommende år, og det kræver, at vi holder snuden i
sporet. Vi er overbeviste om, at vi kan skabe mest mulig værdi for kunderne med markedsrenteprodukter,
hvor vi kan tilrettelægge investeringerne optimalt i forhold til risikoappetit og alder. Samtidig står vi bedre
rustet efter overdragelsen til at møde den voksende konkurrence på pensionsmarkedet og de stigende
regulerings- og tilsynskrav, siger Per Wahlström.
Markant fald i efterspørgslen efter gennemsnitsrente
I lighed med mange andre selskaber har Skandia oplevet et markant fald i efterspørgslen efter
gennemsnitsrenteprodukter de senere år. Derfor besluttede selskabet i 2014 at lukke helt for tilgangen af
nye kunder til Bonuspension. Sideløbende har mange kunder valgt at flytte deres pension til et af Skandias
markedsrenteprodukter. Bestanden, der nu overdrages til Norli Pension, består således af cirka 7.200
pensionsordninger, hvoraf langt hovedparten er hvilende ordninger, der ikke længere indbetales til. De
samlede investeringsaktiver udgør godt 1,7 milliarder kroner.
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Kunder i Bonuspension fortsætter på samme vilkår
Kunderne beholder samme rettigheder hos Norli Pension, som de har på overdragelsestidspunktet, og de
vil være omfattet af de samme forsikringsbetingelser som hidtil. Skandia vil fortsat stå for administrationen
af kunderne frem til årsskiftet 2018, hvor handlen kan træde i kraft efter Finanstilsynets endelige
godkendelse. Herefter bliver administrationen overtaget af Norli Pension.
Norli Pension har specialiseret sig i traditionelle pensioner
Det er ikke første gang, Skandia overdrager en bestand af kunder til Norli Pension. Det var også Norli
Pension, der sad på den anden side af bordet, da Skandia i 2015 solgte selskabet Skandia Livsforsikring A
A/S – en ældre bestand af garanterede pensioner. Norli Pension har specialiseret sig i at håndtere
traditionelle garanterede pensioner, og erfaringerne fra 2015 giver Per Wahlström ro i maven om frasalget.
- Det er vigtigt for os, at kunne sende kunderne i Bonuspension godt videre. Derfor er jeg særlig glad for, at
vi har nået en aftale med Norli Pension. Overdragelsen af den tidligere bestand i 2015 blev håndteret både
smidigt og professionelt og uden unødigt besvær for kunderne. Jeg er tryg ved, at det også bliver tilfældet
denne gang, slutter den administrerende direktør.
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Om Skandia
Skandia i Danmark er en del af Skandia-koncernen, som er en af Sveriges største kundeejede virksomheder inden for
langsigtet opsparing, personforsikring og bank. Vi har givet mennesker økonomisk tryghed i 160 år og har en stærk
tradition for innovation, produktudvikling og engagement i lokalsamfundet. Vi skaber værdi for vores kunder med
innovative løsninger inden for forebyggelse, sundhed og langsigtet opsparing, og vi gør det lettere for vores kunder at
træffe de rigtige beslutninger om deres økonomi. Vi er 2.500 medarbejdere, og vi forvalter godt 450 milliarder kroner
for vores 2 millioner kunder i Danmark og Sverige. Læs mere på skandia.dk

Side 2 af 2

