
Forenklet kontoutskrift Fripolise 2018

1 Risikokostnader for eventuelle ektefelle-, samboer-, barne- eller uførepensjoner 
2 Kostnaden vi tar for å administrere avtalen  
3 Bu�erkapital er tilleggsavsetning og kursreserve. Det beløpet vi har tilført fripolisen som følge av økt levealder, inngår også her.

Hvor mye får jeg?

Sikret årlig pensjon

Fripolisen dekker Utbetalingsperiode 31.12.2017 31.12.2018

Alderspensjon: 67 - livsvarig 90.421 90.910

Barnepensjon: 18 - 21 år 59.188 59.507

Barnepensjon: frem til fylte 18 år 33.002 33.180

Ektefelle-/samboerpensjon: livsvarig 48.916 49.180

Uførepensjon: frem til 67 år 88.942 89.423

Forsikringsnummer

Forsikringstaker

Bevegelser på konto i 2018

Verdi per 01.01.2018 969.709

+ Flyttet til Gjensidige i 2018 0

- Utbetalt pensjon i 2018 0

- Kostnader til forsikringsdekninger 1 -7.787

- Administrasjonskostnad 2 -1.371

+ Avkastning inkl. oppreservering og endring i bu�erkapital 3 66.630

= Verdi per 31.12.2018 1.027.181

Årlig sikret 
alderspensjonUtbetaling



Kontoutskrift Fripolise 2018
Forsikringsnummer

Forsikringstaker

Avkastningsgaranti

Fripolisen din har en gjennomsnittlig avkastningsgaranti på 3,73 % og er allerede regnet inn i pensjonsbeløpene som
er oppgitt i kontoutskriften.

Fripolisen din er ferdig oppreservert
Avtalen din har fått tilført nok penger for å innfri forpliktelsene som økt levealder medfører.
I fremtiden blir eventuelt overskudd utover avkastningsgarantien brukt til å styrke fripolisens tilleggsavsetning eller til å
øke pensjonsbeløpene.

Risikoutjevningsfondet
Gjensidige har opprettet et risikoutjevningsfond for fripolisene. Risikoresultatet kan variere fra år til år og
risikoutjevningsfondet er en bu�er for slike svingninger. Ved årsskiftet utgjorde risikoutjevningsfondet 15 253 021
kroner. Dette er 0,2 % av de forsikringsmessige avsetningene.

Inngående saldo 01.01.2018 955.883

+ Til�yttet beløp 0

- Utbetalte pensjonsbeløp 0

- Administrasjonskostnader -1.371

- Kostnader til risikodekninger -9.137

herav: etterlattedekninger -865

uføredekninger -8.272

+ Tilført livsgevinst 1.350

+ Avkastning 41.054

herav: garantert avkastning 35.583

overskudd 5.471

+ Oppreservering for økt levealder 2018 25.576

herav: fra fripolisens overskudd 5.025

fra Gjensidige 20.551

- Avkastning overført til tilleggsavsetning -25

+ Overført fra tilleggsavsetning 0

+/- Risikoresultat 0

= Utgående saldo 31.12.2018 1.013.330

Kontoutskrift for tilleggsavsetningen

Inngående tilleggsavsetning 01.01.2018 13.826

+ Til�yttet beløp 0

+ Overført fra overskuddet 25

- Overført til forsikringsfondet 0

= Utgående tilleggsavsetning 31.12.2018 13.851

+ Kursreserve 0

= Flytteverdi inkludert tilleggsavsetning og kursreserve per 31.12.2018 1.027.181

Tilleggsavsetninger

Premiereserve

Kursreserve

Garantert rente


