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Fra 1. februar får alle ansatte som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver en egen 
pensjonskonto. På pensjonskontoen blir innskuddspensjon fra både nåværende og tidligere 
arbeidsgivere samlet og skal gi de ansatte bedre oversikt over pensjonen sin og mer pensjon for 
hver krone som blir spart. 

Med egen pensjonskonto kommer også et 
informasjonsansvar for deg som arbeidsgiver. Du skal 
kunne informere dine ansatte om:

Hvilke valg de har, og hva passivt samtykke og selvvalgt 
leverandør betyr
Ulike investeringsvalg
Risiko
Forventet avkastning og omkostninger

Dette er informasjon vi som pensjonsleverandør hjelper 
deg å gi i blant annet nyhetsbrev til både bedrift og ansatt, 
ansattbrosjyre i portal, nettsider og annet materiell.  

Her får du i tillegg 5 tips til nyttig ansattinformasjon.

1. Egen pensjonskonto = Valgfrihet
Pensjonskontoen opprettes automatisk og pensjonen samles i pensjonsselskapet arbeidsgiveren har 
valgt. Dette kalles passivt samtykke. 

Men hvis den ansatte ikke vil at pensjonen skal samles hos oss, kan vedkommende reservere seg mot 
dette. Selve flytteprosessen starter etter en reservasjonsperiode på tre måneder og det er mulig å 
reservere pensjonskapitalbevis hos Norsk Pensjon fra 1. februar. Flyttingen starter 1. mai. Velger den 
ansatte å reservere seg, er dette noe som kan endres senere.  

Det er viktig å vite at hvis pensjonskapitalbevisene først samles på pensjonskontoen, kan de ikke deles 
opp igjen senere. Det er fortsatt mulig å velge en annen leverandør, men da flyttes alle 
pensjonskapitalbevisene som er på kontoen samlet.

2. Selvvalgt leverandør
Fra 1. februar kan ansatte velge å flytte både tidligere og 
nåværende pensjonssparing til et annet selskap, til en såkalt 
selvvalgt leverandør. Dette er også noe som kan velges på 
et senere tidspunkt.

I SpareBank 1 tilbyr vi også to selvvalgte løsninger. Den ene 
heter SpareBank 1 Egen pensjonskonto, og kan være et 
alternativ for de som ønsker enda større valgfrihet for 
investeringene sine. Den andre heter LOfavør Egen 
pensjonskonto, og har gunstige betingelser for LO-
medlemmer.

 

www.sparebank1.no

L
Startskuddet for egen 
pensjonskonto er 1. februar, og 
ansatte vil kort tid etter få et brev 
fra oss med informasjon om 
valgmuligheter og hvordan gå 
frem. 

Mer informasjon om ansattes 
valgmuligheter finner du på 
sparebank1.no/egen-
pensjonskonto.  



 

3. Få oversikt og samle avtalene allerede nå
På norskpensjon.no får de ansatte fra 1. februar oversikt over sine 
avtaler og når flyttingen vil skje. Fra samme dato blir det også mulig å 
fremskynde flyttingen av pensjonskapitalbevisene sine. De vil da flyttes 
til oss innen en måned, og de ansatte vil kunne benytte seg av 
fordelene med egen pensjonskonto tidligere enn hvis de venter til den 
automatiske flyttingen. 

Vi anbefaler derfor at ansatte går inn på norskpensjon for å få oversikt 
over egen pensjon og fremskynde flyttingen om de ønsker det. På 
www.sparebank1.no/minpensjon kan de følge flytteprosessen.

4. Lett tilgjengelig informasjon i våre nettløsninger
Få full oversikt og kontroll over pensjonen i mobilbanken vår! Nå kan alle kunder laste ned og bruke 
mobilbank-appen vår, også de som ikke er bankkunder fra før. Her får de ansatte full oversikt over 
pensjonskontoen sin, og informasjon om investeringsvalg, spareprofil, risiko, forventet avkastning og 
omkostninger. Det er også enkelt å endre spareprofiler både fra jobben og den private sparingen.  

Den samme informasjonen finner de ansatte også ved å logge inn på nettsiden sparebank1.no/minpensjon.

5. Fordeler med å være pensjonskunde i SpareBank 1 
En god pensjonsordning er et verdifullt ansattgode, og innføringen av egen pensjonskonto er en gylden 
anledning til å minne de ansatte på noen av fordelene med å være pensjonskunde i SpareBank 1.
 
Prisfordel på privat pensjonssparing. Så lenge ansatte er medlem av pensjonsavtalen til arbeidsgiver, eller har 
et pensjonskapitalbevis eller pensjonsbevis hos oss, kan de spare til pensjon til en ekstra gunstig pris. 

God avkastning over tid. Våre kunder har de siste 10 årene vært blant de som har fått mest igjen for 
pensjonspengene sine i våre aktivt forvaltede aksjefond. (kilde: Norsk Pensjon) 

Enkelt å være kunde. Våre gode nettløsninger gjør det enkelt å være selvbetjent kunde. Ønsker de å snakke 
med en rådgiver, er vi tilgjengelige på e-post, chat, telefon eller de kan rett og slett avtale et møte. 

�
Ønsker du mer informasjon?
Gå inn på sparebank1.no/egen-pensjonskonto eller ta kontakt med 
pensjonsrådgiveren din.  

http://sparebank1.no/informasjonsmateriell

