
 
 
 

 
 

 

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og 

aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger 

inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 1.000 lokaliteter 

og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic 

Exchange i Stockholm, Helsinki og København. 
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Nordea underskriver nye partnerskabsaftaler med 
Tryg og If  
 
Nordeas kunder vil fra i løbet af 2013 blive tilbudt skadesforsikringer af Tryg i Danmark og 
Norge og af If i Sverige, Finland og de baltiske lande.  
 
Den nuværende aftale mellem Nordea og Tryg om formidling af skadesforsikringsprodukter udløber i 
sommeren 2013. For at sikre effektive partnerskaber og konkurrencedygtige tilbud til kunderne har 
Nordea med støtte fra ekstern international ekspertise gennemført en grundig forretningsanalyse og 
benchmarkundersøgelse på alle markeder. Resultatet af analysen er et styrket samarbejde med Tryg 
i Danmark og Norge, hvor Tryg også fortsat vil tilbyde Nordeas pensions- og livsforsikringsløsninger 
til sine kunder. I Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen er der indgået en ny 
partnerskabsaftale med If. 
 
De nye partnerskaber gør det muligt i endnu højere grad at integrere forsikringsløsninger i Nordeas 
rådgivningskoncept, der dækker alle kundens finansielle behov. Kunderne får også enklere adgang 
til at købe skadesforsikringer i Nordea.  
 
- Vi er meget tilfredse med at kunne tilbyde vores kunder konkurrencedygtige løsninger fra de bedste 
partnere på vores forskellige hjemmemarkeder. Begge selskaber er solide og engagerede partnere 
med stærke og attraktive tilbud, siger Michael Rasmussen, leder af Retail Banking i Nordea.  
 
I Danmark fortsætter Nordea sit samarbejde med Tryg. 
 
- Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Tryg i Danmark, som betyder, at vi også fremover kan 
tilbyde vores kunder gode og relevante skadesforsikringer. Sammen med Tryg vil vi videreudvikle 
vores nuværende skadesforsikringstilbud, så vi kan tilbyde vores kunder endnu bedre løsninger og 
fortsat give dem en komplet rådgivning i forhold til deres samlede privatøkonomi, siger Michael 
Rasmussen. 
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