
Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo 

Test Testesen

Testveien 1

9515 ALTA

KPN 

Kontoutskrift

Pensjon

Se hvordan avtalen din 

utviklet seg i 2018
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Her er kontoutskriften din for 2018
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Fripolise fra foretakspensjon

Avtalenummer: 147833

Du finner mye i kundeportalen
Der har du

· mulighet til å spørre oss via chat

· dokumenter (kontoutskriften)

· skjema for å starte utbetaling

· tips til deg

Logg deg inn i kundeportalen på 

www.sparebank1.no/minpensjon

Flytte utenlands?
Husk å gi beskjed til oss, så vi kan 

rapportere riktig til Skatteetaten.

Nyttige lenker

Logg inn i kundeportalen:

www.sparebank1.no/minpensjon

Se alle pensjonsavtalene dine, også de i 

andre selskaper:

www.minpensjon.no

Ordliste for pensjonsuttrykk:

www.finansnorge.no/ordliste

Kontakt oss

Mai 2019

Har du spørsmål til kontoutskriften?
På sparebank1.no/kontoutskrift/privat, finner du:

· Forklaring til postene i kontoutskriften

· Svar på ofte stilte spørsmål

21 02 50 50

pensjon@sparebank1.no

Oversikt over garanterte årlige pensjonsbeløp 

Forsikring Avtalt start-
dato/alder*

Opphørs-
alder*

Årlig beløp per

31.12.2017 31.12.2018

Alderspensjon 1.5.2037 77 33 406 34 125

Barnepensjon  18 16 704 17 063

Barnepensjon  18 21 33 406 34 125

Ektefellepensjon  77 20 044 20 475

Uførepensjon 

m/barnetillegg

 67 33 406 34 125

* Utbetalingsperioden gjelder per 31.12.2018.

Starte utbetaling? 

Vi tar kontakt med deg når det nærmer seg utbetaling av alderspensjon.

Utbetaling ved dødsfall

Hvis du dør og har etterlatte, kan de ha rett til utbetaling fra denne 

avtalen. Hvis det ikke finnes etterlatte, avsluttes forsikringen uten 

utbetaling.

Utbetaling ved arbeidsuførhet 

Du kan ha rett til utbetaling av uførepensjon hvis du har vært 

langvarig sykmeldt. Du kan søke om utbetaling på 

www.meldeskade.no, velg "Deg og dine".

Er du i arbeid og mottar uførepensjon?

Husk å melde endringer i inntekt til oss.
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Årlig sikret 
alderspensjonUtbetaling



Avtaledetaljer

Avtalenummer: 147833

Forsikringstaker: Test Testesen - 12.05.70

Forsikret: Test Testesen - 12.05.70

Type avtale: Fripolise fra foretakspensjon

Kontoutskrift for perioden 31.12.2017 - 31.12.2018 Kroner

Saldo per 31.12.2017 234 039

Garantert rente 6 848

Pris for forsikring - 3 361

Livsgevinst 774

Kostnader - 973

Endring i saldo ved inntruffet forsikringstilfelle 0

Utbetalt pensjonsbeløp i løpet av året 0

Overskudd på risiko 769

Overskudd på rente 4 144

Saldo per 31.12.2018* 242 239

*   Saldo som er satt av til å dekke de garanterte årlige pensjonsbeløp. Saldo kan ikke utbetales som en engangssum. 

Konto for tilleggsavsetninger året 2018 Kroner

Andel av tilleggsavsetninger per 31.12.2017 28 085

Frigjort tilleggsavsetning til økning av pensjonsbeløp 0

Benyttet tilleggsavsetning til dekning av renteunderskudd - 0

Tilført tilleggsavsetning i løpet av året 984

Andel av tilleggsavsetning per 31.12.2018 29 069

Andel av selskapets kursreserve per 31. desember 2018 er 23 821 kroner. Kursreservens størrelse

endres igjennom året som følge av endringer i markedsverdien på finansielle omløpsmidler. Eventuell 

andel av selskapets kursreserve vil inngå som del av flytteverdien dersom avtalen flyttes til et annet 

forsikringsselskap.

Selskapets bokførte kapitalavkastningsrente for 2018 var 4,59 prosent. Avkastningen er tildelt etter

bruttoprinsippet og er inkludert gevinst på solgte eiendeler.

Selskapets risikoutjevningsfond er ved utgangen av året 79 011 095 kroner og utgjør 0,34 prosent av 

selskapets forsikringsmessige avsetninger.

Avtalens andel av årets avsetning er 768,76 kroner. Risikoutjevningsfondet tilhører selskapet, det

inngår ikke i flytteverdien og kan benyttes dersom det blir negativt risikoresultat i fremtiden.
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Garantert rente 
kan regnes ut slik:

= 0,0292 = 2,93%6 848
234 039

Tilleggsavsetninger

Premiereserve

Kursreserve


