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Gyldig fra 15.01.2021

5 ting du som ansatt bør vite om
egen pensjonskonto
Stortinget har bestemt at innskuddspensjon fra både nåværende
og tidligere arbeidsgivere skal samles på en og samme konto.
Kontoen heter egen pensjonskonto, og trådte i kraft 1. januar
2021.
Ansatte kan selv velge om de vil beholde kontoen hos
pensjonsleverandøren til arbeidsgiver, eller flytte den til en annen
leverandør.
Men hva betyr egentlig dette for deg som ansatt?

1. Hvorfor egen pensjonskonto?
Arbeidsgiveren din har innskuddspensjonsavtale hos oss. Det vil si at bedriften sparer en andel av
lønnen din hver måned og når du bytter jobb, får du med deg et pensjonskapitalbevis med
oppsparte pensjonspenger. Det er du som eier dette beviset, og betaler administrasjon og
forvaltning. For hver jobb du slutter i, får du et nytt pensjonskapitalbevis. Jo flere jobbytter, jo flere
pensjonskapitalbevis.
Selvom du selv kan bestemme hvor du vil plassere disse, ender mange opp med å ha mange små
pensjonskapitalbevis spredt rundt hos forskjellige pensjonsleverandører. Dette blir både uoversiktlig
og dyrt, da du må betale gebyrer for hvert enkelt pensjonskapitalbevis. Med egen pensjonskonto blir
pensjon som du sparer hos din nåværende arbeidsgiver samlet på en konto sammen med pensjonen
du har spart fra dine tidligere arbeidsforhold.

2. Hva er fordelene med egen pensjonskonto?
Bedre oversikt
Du får en mye bedre oversikt over egen pensjon da all pensjon er samlet på ett sted.
Mindre kostnader
Kostnadene knyttet til å ha mange små pensjoner blir mindre når disse blir slått sammen til én
samlet pensjon. Lavere kostnader = mer i pensjon til deg.
Valgfrihet
Du kan selv velge hvor du vil ha pensjonen din.
Enklere å få med oppspart pensjon
I dag får du ikke med deg noe pensjonsopptjening om du slutter etter mindre enn 12 måneder.
Med egen pensjonskonto får du med deg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes
før det har gått 12 måneder. Det betyr at du får med deg pensjonen som arbeidsgiver har spart
for deg uansett lengden på arbeidsforholdet.
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3. Må jeg gjøre noe for å få egen pensjonskonto?
Nei, kontoen opprettes automatisk og pensjonen din samles i pensjonsselskapet
arbeidsgiveren din har valgt.
Men: Hvis du ikke vil at tidligere oppspart pensjon skal overføres til bedriftens
pensjonsavtale, må du enten reservere deg eller flytte pensjonen til en annen
leverandør. Ved reservasjon flyttes ikke tidligere oppspart pensjon til bedriftens
pensjonsavtale, men blir der den er i dag. Velger du en annen leverandør, flyttes
nåværende og tidligere pensjon til det selskapet du selv velger.
4. Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å reservere meg eller velge en annen pensjonsleverandør?
Hvis du ikke vil at pensjonen din skal samles hos oss, kan du reservere deg mot dette. Selve flytteprosessen
starter etter en reservasjonsperiode på tre måneder og du kan reservere dine pensjonskapitalbevis hos Norsk
Pensjon fra 1. februar. Flyttingen starter 1. mai. Velger du å reservere deg, er dette noe du kan endre senere.
Fra 1. februar kan du også velge å flytte både tidligere og nåværende pensjonssparing til det selskapet du selv
velger, til en såkalt selvvalgt leverandør. Dette er også noe du kan velge på et senere tidspunkt.
Det er viktig å vite at hvis pensjonskapitalbevisene du har i dag først samles på pensjonskontoen din, kan de
ikke deles opp igjen senere. Du kan fortsatt velge en annen leverandør, men da flyttes alle
pensjonskapitalbevisene du har på kontoen samlet.
Startskuddet for egen pensjonskonto er 1. februar, og du vil kort tid etter få et brev fra oss med informasjon om
dine valgmuligheter og hvordan du går frem. Mer informasjon om dine valgmuligheter finner du også på
sparebank1.no/egen-pensjonskonto.
5. Er det noe jeg kan gjøre allerede nå?
Ja, fra 1. februar kan du velge å fremskynde flyttingen av pensjonskapitalbevisene dine. De vil da flyttes oss
innen en måned. Gå inn på på www.sparebank1.no/minpensjon for å følge flyttingen og fremskynde den om
du ønsker det.
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På www.sparebank1.no/minpensjon får du full oversikt over pensjonsavtalene dine
hos oss. Her kan du lese mer om spareprofil, mulige investeringsvalg og tilhørende
priser.
Hos norskpensjon.no kan du få en samlet oversikt over din pensjon, både fra
folketrygden, tjenestepensjon og egne individuelle avtaler.
Minpensjon.no gir deg en god forklaring og en helhetlig oversikt om alderspensjon.
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Ønsker du mer informasjon?
Gå inn på sparebank1.no/egen-pensjonskonto eller ta kontakt med arbeidsgiveren din.

