
Kære Kollega

I forbindelse med at du fratræder din stilling i 
Nordea koncernen, har du mulighed for at blive 
medlem af Nordea Pensionistforening.

Hvad sker i foreningen?
Foreningen er landsdækkende og bygger på 12 
regioner, der står for lokale arrangementer.

Der afholdes 3-4 arrangementer om året, hvor 
du kan mødes med tidligere kolleger fra banken. 
Regionerne sørger for gode rammer for det 
sociale, og de sikrer, at arrangementernes 
indhold altid er aktuelle og relevante for dig som 
medlem.

Du og dine kolleger er vigtige ambassadører for 
banken. Derfor afholder banken et årligt 
orienteringsmøde for alle medlemmer. Emnet er 
altid gensidig opdatering af den aktuelle status, 
så du til hver en tid er orienteret om den massive 
udvikling og forandring, som banken gennemgår. 
På orienteringsmødet er vi også meget 
interesseret i at høre om din oplevelse af 
banken.

På den næste side kan du læse, hvordan du 
tilmelder dig foreningen. Vi håber, du har lyst til 
at være medlem. 
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Fakta

I 2014 stiftede Nordea en 
pensionistforening for alle 
medarbejdere, der er pensioneret 
fra Nordea koncernen.

Formålet med Nordea 
Pensionistforening er, at  
pensionerede medlemmer kan 
samles gennem sociale, oplysende 
og kulturelle arrangementer.

Du kan gå ind på siden 
www.nordeapens.dk og finde mere 
information om foreningens 
grundlag og aktiviteter. Vil du se 
afsnittet Generalforsamlinger og 
Organisation & Ledelse skal du 
bruge en kode, som du får efter 
tilmelding.  



Kontingent
Det årlige medlemskontingent bliver fastsat 
på Generalforsamlingen. Den aktuelle pris 
kan ses på foreningens hjemmeside. 
Medlemmerne skal, ud over det årlige 
kontingent, betale et beskedent 
deltagergebyr, der gør det muligt for 
foreningen, at afholde mange spændende 
arrangementer. Gebyrprisen afhænger af 
arrangementets karakter.
Derudover giver Nordea koncernen et årligt 
tilskud til foreningens drift.

Indmeldelse
Du betragtes som pensionist, når du er 
fratrådt

• med alders- eller invalidepension fra en 
pensionsordning med Nordea.

• med en fratrædelsesaftale (jobbortfald 
eller aftalt fratrædelse) efter du er fyldt 
55 år.

• for at gå på efterløn m.v. efter du er 
fyldt 60 år.

I alle ovenstående situationer gælder, at du 
skal have en anciennitet på mindst 12 års 
ansættelse i Nordea koncernen for at 
kunne blive godkendt.

Dit medlemskab vil altid bortfalde, hvis du 
bliver ansat i en konkurrerende 
virksomhed.

Såfremt du har fået lyst til at melde dig ind 
i foreningen, og mener du opfylder 
optagelseskriterierne, skal du indmelde dig 
via www.nordeapens.dk/indmeldelse med 
angivelse af følgende:

• Navn

• Fødselsdag: dd mm åååå

• E-mail

• Telefon

• Adresse

samt hvilken af nedestående regioner, du 
ønsker at blive tilknyttet:

---------------------------------------------------------
Region Forkortet
---------------------------------------------------------
Bornholm Bornholm
Fyn Fyn
Jylland Nord Jylland Nord
Jylland Syd Jylland Syd
Jylland Vest Jylland Vest
Jylland Øst Jylland Øst
København Filialer KBHFIL
København 
Hovedkontorer KBHHK
Sjælland Midt og Øst      SJMØ
Sjælland Nord SJN
Sjælland Vest og Syd     SJVS
Aarhus Aarhus
---------------------------------------------------------

• Du er først optaget som medlem, når vi 
har modtaget din kontingentindbetaling.

• Kontingentet skal indbetales til reg. nr. 
1971 konto nr. 4387 418 135.

• Du vil herefter blive kontaktet af den 
valgte region.

• Næste års kontingent skal indbetales 
mellem 5. – 20. januar.

• Efter din optagelse skal kontakt til 
foreningen ske på 
nordeapensionistforening@gmail.com 
eller til den valgte region.


