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Information till dig som har försäkring i Gamla Liv

”Att kunna
skapa trygghet
för andra”
Jenny Iodlovsky Norrby,
ledamot i Trygg-Stiftelsens
försäkringstagarorganisation,
om vad som driver henne.

Framtidsstrategin står fast
Gamla Livs vd Nils Henriksson redogör
för vägval i en turbulent tid.
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Ledare

Turbulent vår,
efter ett gott år

O

om jag ska summera 2019, så blir det
som ett bra år för Gamla Liv. Vi hade en
totalavkastning på 9,4 procent.
Men det har av helt naturliga skäl
hamnat i skymundan av den pågående
pandemin och de senaste månadernas kraftiga
turbulens på de finansiella marknaderna.
Turbulensen har även påverkat utvecklingen för
Gamla Liv. Under första kvartalet 2020 hade vi en
negativ avkastning, minus 5,2 procent.
DEN NEGATIVA UTVECKLINGEN påverkar Gamla

Livs återbäringsränta, den ränta med vilken ert, våra
kunders, försäkringskapital växer över tiden.
Efter att ha legat på hela 10 procent i 30 månader,
sänktes den först till 5 procent vid årsskiftet
– då utsikterna för tillväxten redan då bedömdes
mer begränsade – och sedan till noll procent den
1 april.
Negativ avkastning på minus 5,2 procent är inget
vi är nöjda med, men i och med att marknadsoron har
varit så stor under den här tiden har vi inte kunnat
undvika det.
SÅ HUR AGERAR VI FRAMÖVER?

Vi tror på att inte lägga alla ägg i
samma korg och har ett stort antal
placeringar i form av fastigheter,
globalt spridda aktieinnehav, obligationer och bland annat hedgefonder.
Man kan säga att vår strategi ändå
har fungerat och vi tror på att fortsätta investera brett i detta väldigt
osäkra läge.

Nils Henriksson
vd
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Tummen i ögat
Jenny Iodlovsky Norrby om sin roll
som fullmäktigeråd och kundernas
representant. Sidan 6

Så fungerar en
framtidsfullmakt
Ulrika Didon Kajerdt, familjerättsjurist
inom Private Banking på SEB, reder
ut hur och varför man tecknar en
framtidsfullmakt. Sidan 4

Hitta aktuell information
om Gamla Liv på nätet
Med QR-kod för enkla länkar. Sidan 8
Har du frågor om din
försäkring i Gamla Liv?
Kontakta din försäkringsförmedlare,
försäkringsrådgivare eller
ring Kundcenter på tel 077–11 11 800,
alternativt kontakta din private banker
om du är kund hos Private Banking.
Ha gärna din digipass eller mobilt BankID
till hands vid kontakt med oss.
Utgivare: Gamla Livförsäkringsaktiebolaget
SEB Trygg Liv
Postadress: SEB, 106 40 Stockholm
Organisationsnummer: 516401- 6536
Telefon: 077-11 11 800
Internet: sebgroup.com/gamlaliv
Redaktör: Dimitra Pappa
Produktion: Spoon
Skribent: Marie-Louise Olsen och
Anna-Karin Storwall Omslagsfoto: Andreas
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Framtidsspaning

Två till tre år – så länge spår
Nils Henriksson svag tillväxt
– Det är stormigt på de finansiella marknaderna just nu. Men
i de oroliga tiderna hoppas jag
ändå att den traditionella försäkringsformen ger trygghet till
kunderna, säger Nils Henriksson,
vd Gamla Liv.
EFTER ATT HA LEGAT på hela 10 procent i 30

NÄR ÅTERBÄRINGSRÄNTAN kan höjas igen är

månader, sänktes återbäringsräntan i Gamla Liv
till noll procent den 1 april i år.
Det är inte första gången återbäringsräntan i
Gamla Liv sänks till noll. I samband med finans
krisen 2008 och 2009, var återbäringsräntan noll
i tio månader, samtidigt som kapitalavkastningen
låg på minus.
– Finanskriser kommer och går. Det kan kännas
väldigt mörkt, men förr eller senare bedarrar stormen. Det som är annorlunda den här gången är den
stora påverkan som pandemin har på människors
hälsa och liv, säger Nils Henriksson, vd Gamla Liv.

idag svårt att sia om, menar Nils Henriksson.
– Det krävs både att vi har en starkare
konsolideringsgrad [relationen mellan bolagets
samlade tillgångar och summan av försäkringarnas
värden, 103 procent per sista mars 2020, reds.
anm.] under längre tid och en större tydlighet
kring hur ekonomin i världen ser ut. Men vi hoppas
givetvis kunna höja återbäringsräntan så snart
som möjligt.

NILS HENRIKSSON TROR att vi kommer att se

fortsatt förändrade beteenden även när den akuta
fasen av krisen är över. Det kan till exempel handla
om minskat resande och en minskad riskvilja hos
såväl privatpersoner som företag.
– I nuläget stöttas systemet av kraftiga åtgärder
från världens centralbanker och statliga åtgärder,
men på sikt ska det betalas, med åtstramningar
och kanske höjda skatter som följd. Jag tror inte
på den snabba återhämtning som börserna verkar
indikera. Snarare kommer det här innebära
svagare tillväxt i åtminstone två till tre år.

I DE OROLIGA TIDERNA hoppas Nils Henriksson

ändå att den traditionella försäkringsformen ger
trygghet till kunderna.
– Professionella förvaltare har möjlighet att
placera i fler olika tillgångsslag än vad sparare
kommer åt via till exempel ett traditionellt fond
sparande. Dessutom är våra kunders avkastning
och utbetalningar inte direkt kopplade till kvartals
resultatet, utan vi jämnar ut kapitalavkastningen
med återbäringsräntan. När vi hade negativ kapitalavkastning under finanskrisen 2008/2009 var
återbäringsräntan som lägst noll. Utjämningen
ger en större stabilitet och en förutsägbarhet för
kunderna om hur deras kapital och utbetalningar
utvecklas, säger Nils Henriksson.
Gamla Liv 1.2020
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Perspektiv

Möjlighet att
bestämma
för framtiden
Sedan 2017 kan du genom en
framtidsfullmakt i förväg bestämma
vem eller vilka som ska företräda
dig om du drabbas av varaktig
sjukdom. Ulrika Didon Kajerdt,
familjerättsjurist inom Private
Banking på SEB, berättar mer.

U

lrika Didon Kajerdt är familjerättsjurist
inom Private Banking på SEB. Hon får just
nu många samtal från personer med funderingar om olika familjerättsliga frågor.
– En fråga som är vanlig just nu är ’Vad händer om
jag blir allvarligt sjuk? Vem hjälper mig med ekonomiska eller privata angelägenheter?’, säger hon.
DET ÄR EN RELEVANT FRÅGA .

Fram till 2017 var det i Sverige
inte möjligt att själv i förväg
bestämma vem som hade rätt
att i framtiden sköta ens rättsliga, ekonomiska och personliga
angelägenheter.
– I och med den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter kan
du själv bestämma vem du vill ska
företräda dig om du på grund av
sjukdom, psykisk störning eller
liknande inte längre kan ta hand
om dina privata och ekonomiska
angelägenheter, säger Ulrika
Didon Kajerdt.
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I EN FRAMTIDSFULLMAKT kallas den du utser att

hjälpa dig för fullmaktshavare. Du som upprättar
fullmakten kallas för fullmaktsgivare.
– I framtidsfullmakten talar du om vad du vill att
fullmaktshavaren ska hjälpa dig med.
Du kan vara hur detaljerad du vill. En framtidsfullmakt kan exempelvis omfatta löpande
ekonomiska frågor som att betala räkningar,
förvalta tillgångar som du har på banken, att ta
hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang
och exempelvis försäljning av viss egendom, till
exempel en bostad.
– Du kan utse flera fullmaktshavare som
antingen efterträder varandra eller som agerar i
gemenskap, säger Ulrika Didon Kajerdt.
MEN, PÅPEKAR ULRIKA DIDON KAJERDT , det kan

också vara viktigt att tydligt ange vad framtidsfullmakten inte omfattar:
– Det är givetvis svårt att i förväg förutse vad en
fullmaktshavare kan tänkas behöva ta tag i för olika
ärenden i en avlägsen framtid.
Därför vill många ha en framtidsfullmakt som
är så vid som möjligt – att den omfattar så mycket
som möjligt.
– Men där tycker jag ändå att man faktiskt ska
tänka efter. Det kan vara så att du äger en tillgång,
säg en fastighet – som betyder jättemycket –
som inte får säljas. Då är det viktigt att ange det i
fullmakten så att fullmaktshavaren inte kan sälja
fastigheten, säger Ulrika Didon Kajerdt.
NÄR TRÄDER DÅ en framtidsfullmakt

Ulrika Didon Kajerdt

i kraft? Enligt huvudregeln är det
fullmaktshavaren som avgör när du
som fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande
varaktigt har blivit så sjuk att du inte
kan ta hand om dina ekonomiska och
personliga angelägenheter.
– Det är värt att betona att sjukdomen ska vara varaktig. Om man
vill kan man skriva in i fullmakten att
den endast får träda i kraft efter att
en domstol prövat om fullmakten ska
träda i kraft.

Kom igång med
mobilt BankID
Mobilt BankID är en e-legitimation för mobil
telefoner och surfplattor. Med mobilt BankID
kan du till exempel legitimera dig vid telefonkontakt med SEB Pension och Försäkrings
kundservice, logga in och legitimera dig på
internetbanken och många andra e-tjänster.
Det fungerar bland annat hos Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan.

Kort om
framtidsfullmakter
1. När gäller den?
Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man eller
förvaltare, och stärker den enskildes självbestämmande
genom möjligheten att planera framtiden och själv utse
vem som ska ha kontrollen över frågor som är av stor
betydelse om man själv inte kan fatta beslut.

2. Vem kan jag utse?
Inom vissa ramar kan du utse i princip vem du vill.
Fullmaktshavaren kan mycket väl vara en familjemedlem. Du kan upprätta flera framtidsfullmakter
för att till exempel utse en fullmaktshavare för
juridiska frågor, en annan för ekonomiska spörsmål
och en tredje för frågor som rör din vård och omsorg.

Om du inte är kund hos SEB kan du läsa

hur du skaffar mobilt BankID på BankID:s
webbplats www.bankid.com.

Om du är kund hos SEB skaffar och förnyar
du mobilt BankID inne på internetbanken.

Om du är kund i SEB, gör så här:

•	Logga in på internetbanken med din digipass
eller BankID på kort. Om du varken har
digipass eller BankID på kort kan du skaffa
det på något av SEB:s kontor.
•	Tryck på ”Mitt SEB” i menyraden och sedan på
”Mobilt BankID & BankID på kort”.
•	Följ instruktionerna på webbsidan. Det finns en
film om Mobilt BankID och hur du installerar det.
•	På webbsidan finns även information om hur
du spärrar ett BankID.

3. När träder den i kraft?
Det är fullmaktshavaren som ska avgöra när fullmakts
givaren på grund av sjukdom, psykisk störning eller
liknande inte längre kan ta hand om sina privata och
ekonomiska angelägenheter. Fullmaktsgivaren kan
skriva in i fullmakten att den endast får träda i kraft
efter en prövning i domstol.

4. Hur kontrolleras att uppdraget utförs korrekt?
Fullmaktshavaren har en lojalitetsplikt i förhållande till
fullmaktsgivaren. Om en särskild granskare har utsetts
har denne rätt att begära redovisning av uppdraget.
Överförmyndaren kan bestämma att fullmakten helt eller
delvis inte längre får användas om fullmaktshavaren har
missbrukat fullmakten.

Skanna QR-koden på
bilden med kameran
i din mobiltelefon för
att se filmen om
BankID och hur du
installerar det.
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Möt fullmäktigerådet

”Att skapa trygghet är en
viktig drivkraft för mig”
När Jenny Iodlovsky Norrby som tvååring kom till Sverige
hade hennes familj levt i generationer som migranter runt
om i världen. Det har påverkat vad som är viktigt för
henne i livet. Idag är hon ledamot i Trygg-Stiftelsens
försäkringstagarorganisation.

J

enny Iodlovsky Norrby var bara två år när
hon 1958 kom till Sverige från Shanghai
i Kina. Hennes pappa hade polsk-ryskt
påbrå, mamman kinesiskt och familjen
lämnade Shanghai när sviterna efter den kinesiska
revolutionen gjorde tillvaron där allt för osäker
för familjen.
MEN SLÄKTEN har en mycket längre historia av

ofrivilliga uppbrott än så. Jenny Iodlovsky Norrbys
polska farfars far deporterades som regimkritiker
till Sibirien. Han överlevde den hårda vandringen,
släpptes fri, gifte sig med en rysk kvinna och fick
tolv barn.
En av sönerna, Jennys farfar, utbildade sig till
kvinnoläkare, dåtidens gynekolog, och kunde – ett
tag – leva ett gott liv. Till slut gjorde situationen
kring ryska revolutionen livet osäkert och Jennys
far packades som fyraåring tillsammans med en
kusin ner i en koffert med lufthål, mat och vatten. I
den skickades de med tåg från Ryssland till norra
Kina, där en farbror redan bodde. Familjen följde
efter senare.
TROTS ATT JENNYS FAR växte upp i Kina och var gift

med Jennys kinesiska mamma sågs han som utlänning, och kunde bli utsatt för angiveri. Till slut flydde
familjen från Kina. Sverige blev deras nya hemvist.
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HISTORIEN OCH LIVET som invandrare har i hög

grad präglat Jenny Iodlovsky Norrby.
– Det var svårt för mina föräldrar att försörja
oss i det nya landet. Jag minns hur jag som
sexåring oroade mig för om vi skulle kunna
betala hyra och köpa mat. Att skapa ekonomisk
trygghet för mig själv, men också för andra,
har därför alltid varit viktigt mig, säger Jenny
Iodlovsky Norrby.

Jenny Iodlovsky Norrby
Ålder: 63 Bor: I Trollhättan.
Familj: Särbo och har en vuxen dotter.
Intressen: Resor, i Sverige och utomlands, stand-uppadel, golf, skidor, dykning, samhällsfrågor och ishockey (pga hockeyproffs i familjen). Läser mycket.
Dold talang: Jag talar kinesiska med Shanghaidialekt.
Om att bli äldre: Man kan ta ut svängarna ännu
mer, även om jag alltid har varit rak.
Bakgrund: Lång erfarenhet inom livförsäkringar
hos Trygg Hansa. VD för DentalGrossisten, chefsroller med ansvar för liv- och sakförsäkring på
Länsförsäkringar och VD på sakförsäkringsbolaget
Dina Försäkringar Väst.

–Vårt jobb i fullmäktige är att företräda
de 331 000 kunderna, säger Jenny
Iodlovsky Norrby.

ATT SKAPA EKONOMISK trygghet har också varit

DEN DRIVKRAFTEN har hon också med sig i

en viktig drivkraft för Jenny Iodlovsky Norrby
i yrkeslivet, som till största delen utspelat sig
inom försäkringsbranschen. Under 1980-talet
jobbade hon som distriktschef inom Trygg
Hansa, med vad som i dag är Gamla Liv (Gamla
Livförsäkringsaktiebolaget).

fullmäktigearbetet för Trygg-Stiftelsen. Erfarenheten av både liv- och pensionsförsäkringar och
kapitalförvaltning kommer där till sin rätt.
– Vårt jobb i fullmäktige är att vara lite tummen
i ögat på de som styr, att företräda de 331 000
kunderna och verka för att skapa långsiktigt bra
avkastning till lägsta möjliga kostnad.
Just nu, på grund av coronapandemin, sker
mycket av jobbet digitalt.
– Det finns fördelar med att mötas digitalt. Det
spar tid och ökar effektiviteten i mötena. Men det
är också tråkigt att inte kunna träffas fysiskt, då vi
ses så sällan, säger hon.

EFTER EN KORT UTFLYKT till dentalbranschen

blev det därefter många år på Länsförsäkringar,
med liv- och sakförsäkringar som fokus. Och vid
årsskiftet klev hon av efter fem år som vd på
sakförsäkringsbolaget Dina Försäkring Väst. Hon
sitter fortfarande kvar i Dina AB:s styrelse och
Finansutskott. Sedan två år är hon ledamot
i Trygg-Stiftelsens försäkringstagarorganisation.
– Genom mitt jobb har jag inte bara kunnat
skapa trygghet för mig och min dotter, utan också
för andra. Jag har sett glädjen och nyttan som
människor haft av tjänster och produkter som
jag hjälpt till att leverera, säger Jenny Iodlovsky
Norrby och tillägger:
– Pensionsförsäkringar handlar ju om att göra
det möjligt för människor att förverkliga sina
drömmar. Det händer att jag springer på gamla
kunder som tackar mig för att de har det så bra
idag tack vare att jag var med och hjälpte dem för
över 30 år sedan.

Trygg-Stiftelsen
Trygg-Stiftelsen tar tillvara dina intressen som
försäkringstagare i Gamla Liv och verkar för
god tillväxt på ditt sparande. Genom direkta
val till 24 fullmäktigeråd, som utser stiftelsens
styrelse, ges alla sparare en möjlighet till inflytande. Fullmäktigeråden finns över hela landet.
Varje råd består av fyra ledamöter som väljs
på fem år. Jenny Iodlovsky Norrby är ledamot
i fullmäktigerådet Uddevalla.
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Tyck till!
Har du frågor eller idéer
som rör Gamla Liv eller
detta nyhetsbrev? Skicka
e-post till vårt kundcenter:
seb.pension@seb.se. Av
sekretesskäl svarar vi inte
på frågor som rör enskilda
försäkringar via e-post.

Aktuell information
på webben
På webbplatsen
sebgroup.com/gamlaliv finns
alltid aktuell information
om Gamla Liv. Här hittar du
exempelvis portföljfördelning
och både aktuella och historiska siffror för återbäringsräntan.

En paus att se fram emot!

Just nu erbjuder vi dig som är kund hos Gamla Liv en möjlighet
att bo extra förmånligt hos oss med hela 25 procents rabatt*.
Besök elite.se och se alla våra hotell från Kiruna i norr till Malmö
i söder. Om du inte redan är medlem i vårt lojalitetsprogram
önskar vi dig välkommen att registrera dig via vår hemsida.
Du får en välkomstpresent i form av en restaurangcheck
som gäller på hotellet.
Vi ser fram emot att få hälsa dig varmt välkommen!
*25 procents rabatt gäller på hotellrum under helger och lov om man bor två
sammanhängande nätter. Erbjudandet kan bokas till och med 9/4 2021 och
avser boende under perioden 1/8 2020 till 11/4 2021. Rabatten ges på
gällande dagspris i mån av plats och kan ej kombineras med andra rabatter
och erbjudanden. Se fullständiga bokningsregler på elite.se.

Boka ditt rum på elite.se och
ange erbjudandekoden PROGLIV25

Skanna med kameran i
din mobiltelefon för att
komma till sidan.
Nyhetsbrev med
e-post istället?
Vill du få nästa nummer
av det här nyhetsbrevet i
digitalt format via e-post,
och på så vis hjälpa SEB att
minska mängden utskick
av nyhetsbrev på papper?
Kontakta vårt kundcenter,
eller tala med din råd
givare för att anmäla din
e-postadress.
Digitala nyhetsbrev
bidrar till en hållbar miljö,
och ofta får du informationen tidigare via e-post än
via vanlig post.

SELI0218

Oavsett om du reser kort eller långt för att komma till oss på Elite
Hotels, står omtanke och en härlig upplevelse alltid i centrum.
Alla våra hotell har något unikt att berätta och vi vill att varje
besök hos oss ska vara en möjlighet till avkoppling och paus i
vardagen. Vi hoppas att du trivs hos oss, att du sover gott och
njuter av vår härliga hotellfrukost.

