Gjelder fra 1.1.2021

Forklaring til kontoutskriften for deg som har hybrid med garanti eller som
har pensjonsbevis med garanti
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.

Kontodetaljer sparing:
Saldo per 1.1.2020
Avtalens verdi ved inngangen av året.
Innbetalt sparebeløp
Det samlede sparebeløpet som er innbetalt i perioden.
Tilført betalingsfritak sparing
Det SpareBank 1 Forsikring har innbetalt for deg hvis du er, eller har vært, arbeidsufør.
Tilført beløp til bedrift
Penger som er overført til bedriften ved utmelding tilbake i tid for en periode du ikke var ansatt i
bedriften, men fortsatt var innmeldt i bedriftens pensjonsavtale
Tilført livsgevinst
Avtalen tilføres penger, i form av livsgevinst, fra andre i forsikringsfelleskapet som har falt fra.
Bedriftsbetalt fondskostnad
Avtalen blir belastet med kostnader fra fondsforvalteren. Beløpet er kostnader som er tilbakebetalt
av arbeidsgiveren din.
Pris for rentegarantien
Prisen for at SpareBank 1 kan gi en garantert avkastning
Overføring til alderspensjon
Penger som er overført fra saldo for å utbetale alderspensjon.
Overføring fra administrasjonsreserve
Penger som kommer fra administrasjonsreserve som et resultat av omregning til kortere
utbetalingstid. Penge brukes til å øke årlige pensjonsbeløp.
Verdiendring fra bedriftsavtalen
Gevinsten eller tapet du har hatt på avtalen.
Verdiendring
Gevinsten eller tapet du har hatt på avtalen.
Avkastning
Oppnådd gevinst på saldo som forvaltes i kollektiv porteføljen.
Overført til/fra reguleringsfond
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Hvis oppnådd avkastning er høyere enn den avtalte årlige reguleringen er overskytende midler
overført til reguleringsfondet. Hvis oppnådd avkastning er lavere enn den avtalte årlige reguleringen
er midler overført fra reguleringsfondet.
Dekket av SpareBank 1 Forsikring AS
Hvis oppnådd avkastning er lavere enn den avtalte årlige minsteavkastningen er midler overført fra
SpareBank 1 for å dekke avtalt minsteavkastning.
Saldo per 31.12.2020
Avtalens verdi ved utgangen av året.

Kontodetaljer alderspensjon:
Saldo per 1.1.2020
Verdi på alderspensjonen ved inngangen av året.
Overført fra sparing
Beløp som er overført fra sparing til alderspensjon.
Utbetalt alderspensjon
Utbetalt alderspensjon i løpet av året.
Tilført livsgevinst
Alderspensjonen tilføres beløp i form av en teoretisk beregnet livsgevinst.
Avkastningen
Oppnådd gevinst på saldo som forvaltes i kollektiv porteføljen.
Pris for rentegarantien
Prisen for rentegarantien som er på midlene.
Saldo per 31.12.2020
Verdi på alderspensjonen ved utgangen av året.

Kontodetaljer administrasjonsreserve:
Saldo per 1.1.2020
Verdi på administrasjonsreserven ved inngangen av året.
Tilført administrasjonsreserve
Penger bedriften har innbetalt for å dekke administrasjon av pensjonsbeviset til det opphører.
Omkostninger
Prisen for forvaltning og administrasjon av pensjonsbeviset.
Tilført livsgevinst
Avtalen tilføres penger, i form av livsgevinst, fra andre i forsikringsfelleskapet som har falt fra.
Garantert rente
Den renten som allerede ligger som en forutsetning for administrasjonsreserven.
Overskudd
Oppnådd gevinst på saldo som forvaltes i kollektiv porteføljen.
Pris for rentegarantien
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Prisen for rentegarantien som er på midlene.
Saldo per 31.12.2020
Verdi på administrasjonsreserven ved utgangen av året.

