Pressmeddelande den 6 september 2016

Martin Björk och humor ska uppmärksamma Tjänstepensionens dag
För att uppmärksamma vikten av att ha tjänstepension lanserar aktörerna bakom
Tjänstepensionens dag en Facebookkampanj. I fem humoristiska filmer ska
programledaren Martin Björk ta reda på hur bra koll olika yrkesgrupper har på sin
tjänstepension.
– Tjänstepensionen är allt viktigare del av den framtida pensionen. Därför vill vi berätta
om tjänstepensionen på ett lite roligare sätt och uppmuntra fler att se över sitt sparande,
säger Lisa Gustafsson, marknadsprojektledare på Nordea Liv & Pension.
Kampanjen på Facebook går under parollen ”Hur står det till med tjänstepensionen
egentligen?”. Bland annat ska programledaren Martin Björk i fem filmer besöka olika
arbetsplatser, ta reda på hur bra koll medarbetarna har på sin tjänstepension och ge dem
sina bästa tips för en hög pension. Byrån bakom kampanjen är Socialminds.
– Med kampanjen vill vi visa på hur enkelt det faktiskt är att se över sin tjänstepension.
Ett tips är att göra en pensionsprognos på minpension.se för att skaffa sig en samlad bild
över pensionen, säger Monica Jonsson, marknadsprojektledare på Skandia.
Kampanjen startar i dag och pågår fram till Tjänstepensionens dag den 27 september.
Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och inspirera
arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension. Läs mer på Tjänstepensionens
dag och ta del av kampanjen på Facebook.

Tjänstepensionens dag firas alltid den 27 september, i år för sjätte gången. Dagen syftar
till att uppmärksamma tjänstepensionens betydelse för den framtida inkomsten som
pensionär. Collectum är initiativtagare till att införa en egen dag i kalendern för
tjänstepensionen. Organisationerna som står bakom dagen i år är Alecta, AMF, Bliwa,
Brummer & Partners, Collectum, Fora, KPA Pension, Lifeplan, Länsförsäkringar,
Lärarförbundet, Min Pension, Nordea Liv & Pension, Offentliganställdas
Förhandlingsråd, Pensionsmyndigheten, PRI Pensionsgaranti, PTK, Skandia, SPP, Srf
konsulterna, Statens tjänstepensionsverk, Svenskt Näringsliv, Swedbank och Unionen.
Läs mer på tjanstepensionensdag.se och på Facebook.

För mer information, kontakta gärna:

Lisa Gustafsson, 0738-66 49 76, lisa.j.gustafsson@nordea.se
Monica Jonsson, 0738-20 42 86, monica.jonsson@skandia.se
Fakta om tjänstepension

Cirka nio av tio förvärvsarbetande svenskar har tjänstepension, men det skiljer sig åt
mellan olika branscher. Pengarna till tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren. Den
som inte har tjänstepension får klara sig på endast den allmänna pensionen som
pensionär. Ofta innebär den allmänna pensionen mindre än hälften av den tidigare lönen i
månadsutbetalning. På tjanstepensionensdag.se finns mer information om tjänstepension.
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