för kollektivavtal
iRÅd är vår rådgivningstjänst som riktar sig till anställda med
avtalspension. Tjänsten är webbaserad och bygger på en unik
simuleringsteknik som gör att placeringsförslagen kan anpassas helt
efter individen i allt från önskemål om risknivå till privatekonomisk
situation och förväntad löneutveckling.

Rådgivning för alla anställda
Med iRåd erbjuder vi rådgivning med mycket hög kvalitet till samtliga anställda. iRåd är en webbaserad
rådgivningstjänst som kompletteras med rådgivningsmöten i grupp. Tjänsten är utformad för att alla anställda
på alla nivåer i organisationen på ett pedagogiskt och kostnadseffektivt sätt ska få en bättre kunskap om
sin tjänstepension och professionell hjälp med att göra alla de viktiga val som kan komma att göra en stor
ekonomisk påverkan på pensionen.
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Hjälp med viktiga frågor
Det är ingen enkel uppgift att själv analysera och jämföra alternativen i dagens
tjänstepensioner och komma fram till vilken lösning som passar en själv bäst. Det
krävs både kunskap om exakt vilka faktorer som kan ha betydelse för hur kapitalet
utvecklas och kunskap om vilka valmöjligheter jag själv har för just min pension. Men
främst krävs det att man bildar sig en egen uppfattning om hur man vill att kapitalet
ska placeras med avseende på risk och avkastning, samt hur man gör så att den
totala portföljen hamnar så nära den önskade risknivån som möjligt.

iRåd ger dig svar på:
Vilken risknivå är lämplig för min pensionsportfölj?
Hur kan jag sprida riskerna på bästa sätt?
Ska jag satsa på traditionell- eller fondförsäkring?
Vilket fondförsäkringsbolag har det bästa fondutbudet?
Hur mycket påverkar avgifterna avkastningen fram till pensionen?
Hur ska jag jämföra fonder med olika kostnader, avkastning och risk?
Vilket försäkringsskydd passar min nuvarande familjesituation?

iRåd tar hänsyn till din individuella ekonomiska situation för att
våra råd ska passa in i din ekonomiska helhet. Vi tar hänsyn till ditt
individuella önskemål om risk, storleken på ditt finansiella kapital
och ditt humankapital. iRåd är en unik rådgivningstjänst som fångar
hela bilden!

Ring 08–451 50 00
Eller besök www.soderbergpartners.se
för mer information om våra tjänster.

Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare
av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största
fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen,
bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv.

