INTERN-ALLIANSEN
Gjelder fra 1.1.2021

Forklaring til kontoutskriften for forsikringsdelen til bedrift
Nedenfor finner du forklaring til de enkelte postene i kontoutskriften. Det kan være poster beskrevet
her som ikke er aktuelle for bedriftens avtale.

Forsikring

Forsikringsteknisk avsetning per 1.1.2020
Midler som var satt av til utbetaling av betalingsfritak (innskuddsfritak), uførepensjon og/eller
eventuelle tilleggsdekninger ved inngangen av året.
Utbetalt forsikringsbeløp
Det samlede beløpet som er utbetalt til betalingsfritak (innskuddsfritak), uførepensjon og eventuelle
tilleggsdekninger.
Endringer i forsikringstekniske avsetninger på grunn av uførhet
Beløp som er satt av til utbetaling av uførepensjon og innvilget betalingsfritak for ansatte som er blitt
syke i løpet av året. Disse pengene føres tilbake til forsikringsfelleskapet når den ansatte blir helt
arbeidsdyktig igjen, eller ved dødsfall. I utbetalingstiden vil beløpet justeres i forhold til endringer i
uføregrad, og forventet uføreperiode. Ved eventuelle tilleggsdekninger som etterlattepensjoner
settes det av beløp til utbetalinger til de etterlatte ved dødsfall. Endringer inneholder også en
eventuell IBNS avkastning.
Garantert rente
Tilført grunnlagsrente
Overskudd
Fra avkastningsoverskudd
Avkastningsoverskudd som er tilført reserven. Hvis overskuddet var over G-vekst har det
overskytende beløpet blitt satt på reguleringsfond. Hvis overskuddet var lavere enn G-vekst
har det manglende beløpet blitt tatt fra reguleringsfond.
Fra risikooverskudd
Får tilført en andel av risikooverskudd.
Dødelighetsarv
Viser forsikringsteknisk beregnet beløp som er tilført pga. dødsfall.
Reaktivering
Reaktivering av uføre, kan også være uttak av tidlig pensjon eller dødsfall.
Forsikringsteknisk avsetning per 31.12.2020
Midler som var satt av til utbetaling av betalingsfritak, uførepensjon og/eller eventuelle
tilleggsdekninger ved utgangen av året.
Hvis beløpet er negativt, kan det skyldes at medlemmer er meldt inn i ordningen med tilbakevirkende
kraft.
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Reguleringsfond for innskuddsfritak
Summen av oppsparte midler som kan overføres ved eventuell flytting av pensjonsordningen til en
annen leverandør. Eventuelle midler på innskuddsfondet kommer i tillegg.
Saldo per 01.01.2020
Midler på reguleringsfondet per 1.1.20.
Overskudd
Fra avkastningsoverskudd
Hvis avkastningen på innskuddsfritaksreservene har vært større enn g-veksten, blir det overflødige
beløpet overført til reguleringsfondet. Hvis avkastingen er mindre enn g-vekst blir det manglende
beløpet overført fra reguleringsfondet til reservene til medlemmene. Beløpet i 2020 kan være ekstra
høyt, det skyldes at det kan være overføringer helt tilbake fra 2017 som først er blitt overført i 2020.
Fra risikooverskudd
Det overflødige risikooverskuddet for innskuddsfritaket blir overført til reguleringsfondet for
innskuddsfritak.
Saldo per 31.12.2020
Midler på reguleringsfondet per 31.12.20.

Reguleringsfond for uføre
Saldo per 1.1.2020
Midler på reguleringsfondet per 1.1.20.
Overskudd
Fra avkastningsoverskudd
Hvis avkastningen på uførereservene har vært større enn g-veksten, blir det overflødige
beløpet overført til reguleringsfondet. Hvis avkastingen er mindre enn g-vekst blir det
manglende beløpet overført fra reguleringsfondet til reservene til medlemmene.
Fra risikooverskudd
Det overflødige risikooverskuddet for uførepensjon blir overført til reguleringsfondet for
uførepensjon.
Saldo per 31.12.2020
Midler på reguleringsfondet per 31.12.20.

INTERN-ALLIANSEN

