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Solidt halvår fra
Nordea Liv & Pension
20. juli 2017

Regnskab 1. halvår 2017: Rekordvækst i indbetalingerne


Resultat på 346 mio. kroner før skat i 1. halvår 2017



Indbetalingerne har aldrig været højere i en tilsvarende periode og udgør 9,2 mia. kr. Det er 29 pct. højere end
samme tidspunkt sidste år



4,3 mia. kr. i afkast til Nordea Liv & Pensions kunder. VækstPension Aktiv og VækstPension Index har givet et
afkast på henholdsvis 5,0 og 3,6 pct. med Mellem risiko og 15 år til pension



Direkte proaktiv rådgivning til kunderne skal sikre, at dækningerne altid passer til livssituationen

Citater ved adm. direktør Steen Michael Erichsen:
”Kunderne har taget positivt imod tre kilder til afkast, som omfatter et solidt markedsledende afkast og herunder en
kontorente på 3 pct., en rente på 5 pct. fra DinKapital samt en forventet bonus fra foreningen Norliv i 2018. På trods af
lavt renteniveau og svært forudsigelige aktiemarkeder præsterer vi pæne afkast til kunderne i alle produktkategorier.”
”Vores kundefokus smitter positivt af på indbetalingerne, som aldrig har været højere ved et halvår. Vi forlænger
løbende samarbejdet med eksisterende kunder, og har en fin tilgang af nye kunder. Samtidig er det tilfredsstillende,
at vores omkostninger falder med 4,5 procent sammenlignet med samme periode sidste år.”
Rekordhøje indbetalinger
Mange nye kunder og en stor fastholdelse af eksisterende kunder får de samlede indbetalinger til at stige med 29 pct.
til i alt 9,2 mia. kr. De løbende indbetalinger udgør 4,6 mia. kr. og er dermed steget med 12 pct. sammenlignet med
samme periode sidste år. Indskud er tilsvarende steget til 4,6 mia. kr., og her udgør væksten 53 pct.
”Vi har hævet kontorenten til 3 pct. for rentegruppe 1 samt for nytegnende kunder som konsekvens af en god
afdækningsstrategi i forhold til renteudviklingen,” fortæller Steen Michael Erichsen.

1

REGNSKABSMEDDELELSE FRA NORDEA LIV & PENSION

Indbetalinger i Nordea Liv & Pension, mia. kroner

Gode afkast til kunderne
Kunderne har samlet set opnået et afkast på 4,3 mia. kr. i 1. halvår af 2017. Kunder med markedsrenteprodukter har i
perioden opnået et gennemsnitligt afkast på 4,9 pct. mod -0,5 pct. i samme periode sidste år. VækstPension Aktiv og
VækstPension Index har leveret solide afkast til kunderne på henholdsvis 5,0 og 3,6 pct. Afkastet for VækstPension
Aktiv ligger i den høje ende af markedet, når man ser på Mellem risiko og 15 år til pension.
VækstPension Index er markedets mest diversificerede passivt forvaltede pensionsprodukt udbudt af de kommercielle
pensionsselskaber. VækstPension Index er blevet forbedret yderligere med tilføjelsen af valutaafdækning af
udenlandske investeringer, og dermed er der skabt øget sikkerhed for kunderne. VækstPension Index er rettet mod
de kunder, der har primært fokus på lave omkostninger.
1. juni 2017 var det 5 år siden, at Nordea Liv & Pension lancerede VækstPension Index, som op imod 20 pct. af nye
markedsrentekunder i dag vælger som deres opsparingsprodukt. Over de seneste 5 år har VækstPension Index
leveret markedets bedste afkast på 65,1 pct. til kunder med Mellem risiko og 15 år til pension, der er den kategori,
hvor flest kunder er placeret.
Afkast VækstPension, Mellem risiko 15 år til pension

Afkastet i gennemsnitsrenteproduktet udgjorde ved halvåret 1,6 pct. efter ændringer i markedsværdistyrkelse.
”Vi oplever, at stadig flere kunder tæt på pension efterspørger tryghed i de kommende pensionsudbetalinger. Derfor
ser vi en stigende andel af kunder, der i forbindelse med pensionering vælger at gå i HøjrentePension, hvor renten
ligger på et stabilt attraktivt niveau, og købekraften øges ud over inflationen. Det er en udvikling, der vil fortsætte i de
kommende år,” siger Steen Michael Erichsen.
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Direkte proaktiv rådgivning i kundernes indbakke
Erfaring viser, at op imod halvdelen af de danske pensionsopsparere ikke har en dækning, der afspejler deres
nuværende livssituation. Derfor har Nordea Liv & Pension blandt andet forbedret forsikringen ved nedsat erhvervsevne,
så kunderne har mulighed for at være sikre på, at forsikringsdækningen altid afspejler den aktuelle løn, hvilket giver
maksimal tryghed for kunden.
Nordea Liv & Pension har også påbegyndt direkte proaktiv rådgivning til kunderne med henblik på, at kunderne opnår en
dækning på deres pensionsordning, der afspejler vores rådgivning. Det er fremadrettet vores målsætning, at kunderne
løbende vil blive kontaktet af os, når det er relevant i deres liv. Det er herunder Nordea Liv & Pensions målsætning, at vi
fremover er i direkte kontakt med kunderne på årlig basis.
Kommende medlemsmøder i foreningen Norliv
Nordea Liv & Pensions kunder er automatisk medlemmer af Norliv – Foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension.
Foreningen Norliv indbyder i efteråret til medlemsmøder – eksklusivt for medlemmerne, der er kunder i Nordea Liv &
Pension.

Hoved- og nøgletal
Mio. kr.

1.halvår
2017

Hovedtal:
Løbende indbetalinger
Indskud
Bruttoindbetalinger i alt

1.halvår
2016

4.616
4.584
9.200

4.121
2.991
7.112

360
10
-23
346
240

387
-2
16
401
313

Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter
Heraf kollektivt bonuspotentiale

221.238
4.328
165.365
9.261

237.273
6.846
155.008
9.153

Nøgletal i procent*
Afkastprocent relateret til gennemsnitsrenteprodukter
- efter ændring i markedsværdistyrkelse
Afkastprocent relateret til markedsrenteprodukter
Omkostningsprocent af hensættelser
Egenkapitalforrentning efter skat

1,2
1,6
4,9
0,19
5,4

5,7
3,5
-0,5
0,22
4,7

Bonusgrad

14,6

13,2

Forsikringsteknisk resultat livsforsikring
Resultat syge- og ulykkesforsikring
Egenkapitalens investeringsafkast
Resultat før skat
Periodens resultat efter skat

*Beregnet efter ny regnskabsbekendtgørelse

Yderligere information:
Presseansvarlig Mikkel Bro Petersen, tlf. 24 83 86 30
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