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Et pensjonskapitalbevis er en konto med opptjent pensjon fra et tidligere
arbeidsforhold. Har du jobbet flere steder har du kanskje flere
pensjonskapitalbevis.
Ved å samle pensjonskapitalbevisene på et sted, får
du bedre oversikt og en samlet utbetaling når du blir
pensjonist.

Hva er et pensjonskapitalbevis?

Gjør ønskede endringer på nordealiv.no

Endringer i fondssammensetningen gjør du raskt og
enkelt på dine sider på nordealiv.no. Logg deg inn med
BankID.

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjonkapital
som du får med deg når du slutter i en bedrift med
en innskuddsbasert pensjonsordning. Når du velger
å ta ut pensjon, blir denne kapitalen en del av din pensjonsutbetaling.

Utbetaling av pensjonskapitalen

Høy avkastning gir høy pensjon

Kostnader

For at pensjonsutbetalingene dine skal bli størst mulig,
bør pengene dine oppnå høyest mulig avkastning. Det er
med andre ord resultatene i fondene som pensjonskapitalen din er investert i, som bestemmer størrelsen på
pensjonsutbetalingene.

Velg selv ønsket Aktiva Bedrift-fond

Når du flytter pensjonskapitalbevis til Nordea Liv,
plasseres pengene i et valgfritt Aktiva Bedrift-fond
etter ønsket risikoprofil. Du kan senere bytte til et
annet Aktiva-fond, enkeltfond eller indeksfond uten
administrasjonskostnader eller gevinstbeskatning.
Med Aktiva Bedrift starter en automatisk nedtrapping
av risikoen på sparingen din når du fyller 55 år. Dette
skjermer sparingen din mot eventuelle svingninger i
markedet i årene før pensjonsuttak. På nordealiv.no kan
du enkelt endre startalder for nedtrappingen. Merk at
nedtrappingen er forbeholdt pensjonskapitalbevis i Aktiva
Bedrift.

Utbetalingen skjer månedlig over minimum 10 år fra det
året du velger å ta ut pensjon (tidligst fra 62 år, hvis ikke
særaldersgrense). I tillegg kan ikke utbetalingen avsluttes
før tidligst fylte 77 år.

Det er kostnadsfritt å flytte pensjonskapitalbevis til
Nordea Liv. Årlig administrasjonskostnad er 0,5 % av
folketrygdens grunnbeløp (G), maksimert til 1 % av saldo.
I tillegg påløper fondskostnader avhengig av hvilket fond
pensjonskapitalbeviset er plassert i. For porteføljefond
påløper en produktkostnad på 0-0,5 % av saldo, avhengig
av valgt fond.

Årlige fonds- og produktkostnader i prosent av saldo
Fond

Fondskostnad

Produktkostnad

Totalt

Aktiva Bedrift 10

0,29

0,20

0,49

Aktiva Bedrift 30

0,39

0,40

0,79

Aktiva Bedrift 50

0,49

0,50

0,99

Aktiva Bedrift 65

0,69

0,40

1,09

Aktiva Bedrift 80

0,79

0,40

1,19

Aktiva Bedrift
100

0,99

0,50

1,29

Øvrige
porteføljefond

0,30-0,89

0-0,50

0,3-1,39

Øvrige fond

0,15-2,0

0

0,15-2,0

Se fondsinformasjon for øvrige fond på nordealiv.no.
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Det er ingen formueskatt på pensjonskapitalbevis, og
ingen skatt på avkastningen før utbetalingene starter.
Utbetalt beløp beskattes som pensjonsinntekt.

Samle pensjonskapitalbevisene dine
Har du flere pensjonskapitalbevis spredt hos ulike
forvaltere, er det fornuftig å samle disse på ett sted. Det
gir deg god oversikt, enklere forvaltning av pensjonskapitalen hvis du ønsker å styre dette selv, og du får utbetalingene enkelt og greit fra ett sted.

Det er enkelt å flytte til Nordea Liv
Pensjonskapitalbevisene dine flytter du til Nordea Liv
med et enkelt flytteskjema på nordealiv.no. Nødvendige
opplysninger finner du i kontoutskriften for pensjonskapitalbeviset, eller på pensjonsportalen norskpensjon.no.
Her er informasjon om alle pensjonskapitalbevisene og
fripolisene dine samlet.

Full oversikt på nordealiv.no
Du får full oversikt over dine pensjonskapitalbevis og
øvrige forsikringsavtaler i Nordea Liv ved å logge deg inn
på nordealiv.no. Her kan du blant annet følge verdiutviklingen av din samlede pensjonssparing, og se hvilke
fremtidige pensjonsutbetalinger dette gir.

Informasjon og spørsmål

Dette produktarket inneholder kun et utdrag av produktreglene. Ved spørsmål eller behov for ytterligere
informasjon, kan du kontakte din rådgiver eller Nordea Liv
på nordealiv.no.
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