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Emerytura

Obowiązuje od dnia 20.01.2021

5 rzeczy, które jako pracownik
powinieneś wiedzieć o swoim koncie
emerytalnym
Parlament zdecydował, że emerytury ze zdefiniowanymi składkami
zarówno od obecnych, jak i byłych pracodawców zostaną zgromadzone
na jednym koncie.
Konto nosi nazwę “osobiste konto emerytalne” i weszło w życie od dnia
1 stycznia 2021 roku.
Pracownik może wybrać, czy chce zachować konto w firmie
świadczącej usługi emerytalne u pracodawcy, czy też przenieść je do
innego dostawcy usług.
Ale co to oznacza w praktyce dla Ciebie jako pracownika?

1. Dlaczego warto posiadać własne konto emerytalne?
Twój pracodawca ma z nami umowę o zdefiniowanej składce. Oznacza to, że firma co miesiąc przeznacza
część Twojego wynagrodzenia na oszczędności, a przy zmianie pracy otrzymasz zaświadczenie o kapitale
emerytalnym z kwotą zaoszczędzonej emerytury. To Ty jesteś właścicielem tego funduszu i ponosisz opłaty za
zarządzanie nim oraz koszty administracyjne. Po każdym zakończonym zatrudnieniu otrzymasz nowe
zaświadczenie o kapitale emerytalnym. Im więcej razy zmienisz pracę, tym więcej otrzymasz zaświadczeń o
kapitale emerytalnym.
Chociaż możesz zdecydować, gdzie chcesz umieścić te fundusze, wiele osób zostaje w sytuacji, kiedy ma wiele
małych sum kapitału emerytalnego rozrzuconych u różnych dostawców usług emerytalnych. Będzie to
zarówno mało przejrzyste, jak i kosztowne, ponieważ będziesz musiał ponosić opłaty za każdy fundusz kapitału
emerytalnego osobno. Z własnym kontem emerytalnym ta emerytura, na którą oszczędzasz u obecnego
pracodawcy jest pobierana na to samo konto, na którym znajdują się środki zaoszczędzone z poprzednich
stosunków pracy.
2. Jakie są korzyści z własnego konta emerytalnego?
Większa przejrzystość
Otrzymujesz znacznie lepszy przegląd własnej emerytury, ponieważ wszystkie wpłaty emerytalne są
zgromadzone w jednym miejscu.
Niższe koszty
Jeśli połączy się konta w jedną całościową emeryturę redukują się koszty związane z posiadaniem wielu małych
kont emerytalnych. Niższe koszty = wyższa emerytura dla Ciebie.
Swoboda wyboru
Możesz samodzielnie wybrać miejsce, w którym chcesz mieć oszczędności emerytalne.
Łatwiejsze zabranie ze sobą zaoszczędzonych kwot na emeryturę
Dzisiaj, jeśli zakończysz pracę przed upływem 12 miesięcy, nie zabierasz ze sobą żadnych oszczędności
emerytalnych. Z własnym kontem emerytalnym zabierasz ze sobą oszczędności na emeryturę nawet jeśli
rozwiązałeś stosunek pracy przed upływem 12 miesięcy. Oznacza to, że otrzymasz środki na emeryturę, które
pracodawca dla Ciebie zaoszczędził, niezależnie od czasu trwania zatrudnienia.
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3. Czy muszę coś zrobić przed wprowadzeniem własnego konta emerytalnego?
Nie, konto tworzone jest automatycznie, a Twoja emerytura gromadzona jest przez
towarzystwo emerytalne wybrane przez Twojego pracodawcę.
Ale: Jeśli nie chcesz, aby Twoja poprzednio zaoszczędzona emerytura została
przeniesiona na umowę emerytalną w Twojej firmie, musisz to sobie zastrzec lub
przenieść emeryturę do innego dostawcy usług. Po takim zastrzeżeniu wcześniej
zgromadzone środki na emeryturę nie zostaną przeniesione do umowy emerytalnej
obecnej firmy, ale pozostaną tam, gdzie są w tej chwili. Jeśli wybierzesz innego
dostawcę usług, Twoja obecna i wcześniejsza emerytura zostanie przeniesiona do
wybranej przez Ciebie firmy.

4. Co zrobić, jeśli chcę zastrzec przeniesienie lub wybrać innego dostawcę usług emerytalnych?
Jeżeli nie chcesz, by emerytura była gromadzona u nas, możesz to sobie zastrzec. Faktyczny proces przeniesienia
rozpoczyna się po upływie trzymiesięcznego terminu rezerwacji, a świadectwa kapitału emerytalnego możesz zastrzec w
Norsk Pensjon od 1 lutego. Proces przeniesienia rozpocznie się 1 maja. Jeżeli zdecydujesz się wyrazić sprzeciw, możesz
to później zmienić.
Od 1 lutego możesz również zdecydować się na przeniesienie zarówno dotychczasowych, jak i bieżących oszczędności
emerytalnych do wybranej firmy, tak zwanego samodzielnie wybranego dostawcy usługi. Możesz się na to zdecydować
również później.
Ważne jest, by wiedzieć, że jeżeli posiadane przez Ciebie świadectwa kapitału emerytalnego zostaną raz zebrane na
Twoim koncie emerytalnym, nie można ich później rozdzielić. Nadal możesz wybrać innego dostawcę, ale wtedy
wszystkie świadectwa kapitału emerytalnego, które masz na koncie, zostaną przeniesione razem.
Osobiste konto emerytalne zacznie działać od 1 lutego, a Ty wkrótce potem otrzymasz od nas pismo z informacjami o
Twoich możliwościach i dalszych działaniach. Więcej informacji o Twoich możliwościach wyboru znajdziesz również na
stronie sparebank1.no/egen-pensjonskonto.
5. Czy jest coś, co mogę zrobić już teraz?
Tak, od 1 lutego możesz zdecydować się na przyspieszenie transferu Twoich świadectw kapitału emerytalnego. Zostaną
one wtedy przeniesione do nas w ciągu miesiąca. Wejdź na www.sparebank1.no/minpensjon aby sprawdzić status
przenoszenia i przyspiesz je, jeżeli chcesz.
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Na www.sparebank1.no/minpensjon znajdziesz podgląd własnych oszczędności, możesz
też zobaczyć, ile zaoszczędzili inni ludzie w Twoim wieku i zorientować się, czego możesz
oczekiwać w kwestii wysokości emerytury.
W norskpensjon.no można obejrzeć łączny przegląd swojej emerytury, zarówno z
ubezpieczenia społecznego, pracowniczych programów emerytalnych, jak i odrębnych
umów indywidualnych.
Na Minpensjon.no znajdziesz przystępne wyjaśnienia i kompleksowy przegląd emerytury.
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Chcesz uzyskać więcej informacji?
Wejdź na sparebank1.no/egen-pensjonskonto lub skontaktuj się ze swoim pracodawcą.

