
  Gjelder fra 1.1.2023 

Forklaring til kontoutskriften for deg som er ansatt i en bedrift, eller som har 
pensjonskapitalbevis 

Kontoutskriften viser bevegelser på avtalen i løpet av året. Vær oppmerksom på at det kan være 
poster som er beskrevet her, som ikke er aktuelle for din avtale, og som derfor ikke er med i din 
kontoutskrift. 

Saldo per 1.1.2022 

Avtalens verdi ved inngangen av året. 
 
Tilflyttet fra tidligere arbeidsgiver  
Beløp som er flyttet inn i avtalen fra tidligere arbeidsgiver. 
 
Innbetalt fra nåværende arbeidsgiver   
Sparebeløp som er innbetalt i løpet av året. Gjelder for deg som har valgt SpareBank 1 Forsikring som 
selvvalgt leverandør av egen pensjonskonto.  
  
Innbetalt (inkludert tilflyttede midler)  
Sparebeløp som er innbetalt i løpet av året. Posten kan også inneholde tilflyttet pensjonssparing fra 
nåværende arbeidsgiver som er flyttet til SpareBank 1 i løpet av året.  
 
Tilflyttet fra tidligere arbeidsgiver  
Beløp som er flyttet inn i avtalen fra tidligere arbeidsgiver. Gjelder for deg som har valgt SpareBank 1 
Forsikring som selvvalgt leverandør av egen pensjonskonto.  
 
Tilført betalingsfritak sparing 
Pensjonssparing som SpareBank 1 Forsikring har innbetalt for deg hvis du er, eller har vært, 
arbeidsufør. 

Utbetalt  
Beløpet som er utbetalt hvis du har mottatt alderspensjon fra avtalen i løpet av året. 

Tilbakeført til bedrift 
Pensjonssparing som er tilbakeført bedriften fordi du ble meldt ut av bedriftens pensjonsavtale 
tilbake i tid. Det kan være for en periode du var innmeldt i avtalen selv om du ikke lenger var ansatt.   

Omkostninger  
Belastet administrasjonsgebyr i løpet av året. 

Tilført livsgevinst 
Avtalen tilføres penger, i form av livsgevinst, fra andre i forsikringsfelleskapet som har falt fra.  

Tilført fondskostnad 
Du blir trukket for et forvaltningsgebyr i kursen. Differansen mellom det du er trukket og det du eller 
din arbeidsgiver blir belastet, tilbakeføres i denne posten.  
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Tilført prisfordel 
Beløpet er tilført kompensasjon mellom ordinær pris og fordelsprisen.   
 
Verdiendring 
Gevinsten eller tapet du har hatt på avtalen. Posten kan også inneholde tidligere oppspart kapital fra 
avtaler i SpareBank 1 Forsikring.  
 
Pris for rentegaranti 

Prisen for at SpareBank 1 kan gi en garantert avkastning 

Forvaltningsgebyr i fondene  
Prisen du betaler for fondene i spareprofilen din.  
 

Saldo per 31.12.2022 
Avtalens verdi ved utgangen av året. 
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