Din totala kompensation
Det är din kunskap, vilja, förmåga och engagemang som får Swedbank att växa.
Vi erbjuder våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter, stor intern arbetsmarknad,
fast- och rörlig ersättning och ett antal förmåner som presenteras nedan.
Eken Swedbanks ersättningsprogram
Eken är vårt gemensamma program för rörlig lön. Syftet med
Eken är att motivera alla medarbetare till en långsiktig- och
värdeskapande relation med banken genom att länka ihop
medarbetarnas och aktieägarnas intressen genom tilldelning i
aktier.
Pension och försäkring
Swedbank omfattas av två tjänstepensionsplaner BTP1, BTP2:
• Ålderspension
• Sjukpension
• Efterlevandeskydd
• Tjänstegrupplivförsäkring
BTP1 är premiebestämd och BTP2 är huvudsakligen
förmånsbestämd. Vilken plan som gäller för dig beror på ålder
och anställningsdatum.
Du har även möjlighet att teckna gruppförsäkring och
sjukvårdsförsäkring till förmånliga priser.
Vi erbjuder även löneväxling till pension.

Hälsa och friskvård
För att öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet
bidrar banken med ett friskvårdsbidrag på 2500 kr per år och
anställd för träning och hälsofrämjande aktiviteter.
Rabatt på träningskort
Genom avtal med Friskis & Svettis, SATS, Puls & Träning, Actic
och Nordic Wellness erbjuds rabatt på träningskort.
Personalstöd
Personalstöd via telefon som ger samtalsstöd av psykosocial,
juridisk eller ekonomisk karaktär. Öppet dygnet runt.
Ögonlaseroperation, linsbyte och terminalglasögon
Vi erbjuder ögonlaseroperation eller linsbyte via
bruttolöneavdrag hos Memira, en av Sveriges största
ögonkliniker.
Kostnadsfri synundersökning samt kostnadsfria glas och
rabatt på glasögonbågar vid behov av arbetsanpassade
glasögon hos Synologen.

Rabatt på bankens lån, produkter och tjänster

Lunchersättning
Du får en lunchersättning på upp till 843 kronor per månad
( beskattas som inkomst av tjänst).

• Låna upp till 2 miljoner med förmånlig personalrabatt.
Exempel 2,15 % rabatt på Bolån.
• Bra villkor på sparande och värdepapperstjänster
• Bankprodukter och tjänster kostnadsfritt eller rabatterade.

Personalbil
Personalbil är ett sätt att finansiera privatbil via leasing och
där merparten av kostnaderna för bilinnehavet dras på
bruttolönen.

Föräldraledighet
Förmånliga villkor vid föräldraled:
• Under upp till 360 dagar får du som föräldraledig
bidrag från banken.
• Bidraget kan tas ut inom 18 månader från barnets
födelse/adoptionstillfälle.
• Bidraget uppgår till 10% av din lön upp till 444 000
(10 prisbasbelopp).
• På fast årslön över 444 000 kronor (10 prisbasbelopp)
får du 80% av den fasta månadslönen.

För mer detaljerad information om alla våra förmåner se
www.swedbank.net under Medarbetare & Chef.
Generellt gäller förmånerna för alla medarbetare i Sverige med undantag för
vissa förmåner där det finns begränsningar på grund av anställningsform och
anställningstid.

