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Hvem er vi? 

08-02-2013 

Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap 

 
Tilbyr tjenestepensjon, privat pensjon og personforsikring 
 

Hovedkontor i Trondheim 
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Agenda 

• Hvilke endringer er allerede gjennomført? 
 

• Kollektiv tjenestepensjonsforsikring (hybrid) 
 

• Avvikling av ytelsespensjon 
 

• Økte innskuddsgrenser 
 

• Uføretrygd 
 
• Fripolise med investeringsvalg 

 
08-02-2013 
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Endringer i folketrygden 

Født 1963 eller senere Født 1954 – 1962 Født 1943 -1953 Født før 1943 

Levealdersjustering 
 

Ja Ja Ja Nei 

Fleksibelt uttak Ja Ja Ja Nei 

Ny opptjeningsmodell Ja Forholdmessig etter ny 
og gammel 

Nei Nei 

Regulering Ja Ja Ja Ja 
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Gjennomførte endringer for tjenestepensjon og 
AFP 

• Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år 
• Tjenestepensjon kan tas ut uavhengig av folketrygd og uavhengig av videre arbeid 
• AFP er ikke lenger en tidligpensjon, men et livsvarig tillegg  
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Ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring - hybrid 

• Nytt produkt som er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon – to ”ulike” modeller: 
 
• Grunnmodell:   

- Innskudd maks 8 % av lønn 0-7,1 G og 26,1 % 7,1-12 G 
- Det kan avtales regulering av pensjon under utbetaling 
- Kan ha individuelt investeringsvalg 
 

• Standardmodell:  
- Innskudd maks 7 % av lønn 0-7,1 G og 25,1 % 7,1-12 G 
- Pensjonsbeholdningen skal reguleres med årlig lønnsvekst i opptjeningsperioden 
- Det kan avtales regulering av pensjon under utbetaling 
- Kan ha kollektivt investeringsvalg 
 

 
 

 
08-02-2013 
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- Krav om at pensjonskapitalen bevares, nullgaranti, høyere garanti kan avtales. Kan være flerårige 
garantier 

- Livsgevinst, ingen arv til etterlatte 
- Ytelsen avhenger av forventet levetid – levealdersjustering 
- Utbetalingstid til 80 år, minst 10 års utbetaling 
- Begrenset krav til regnskapsføring 
- Skal i utgangspunktet tre i kraft 1.1.14 

 

08-02-2013 

Felles regler for grunnmodell og standardmodell 
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Avvikling av ytelsespensjon 

• Banklovkommisjonen la tidlig i januar fram utredning om framtida til ytelsespensjon: 
- Ytelsespensjon skal avvikles, kundene må velge mellom innskuddspensjon eller hybrid 

• Opptjente rettigheter er garantert - grunnlovsvern 
• Ved overgang til hybrid blir opptjente rettigheter stående i ordningen, men holdes adskilt fra ny 

opptjening.  

08-02-2013 
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Avvikling av ytelsespensjon forts.  

• Ytelsesordningen kan lukkes for arbeidstakere som er født i 1962 eller tidligere. Utbetalt ytelse 
blir levealdersjustert 

• Det er mulig å innbetale et høyere innskudd for arbeidstakere som er født i 1962 eller tidligere 
for å kompensere for tap 

• Uføre- og etterlattedekninger fortsetter som tidligere inntil videre 
• Overgangsperiode på 3 år fra hybrid settes i kraft 

 
 

08-02-2013 
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Nye innskuddsgrenser 

• Banklovkommisjonen foreslår at innskuddsgrensene skal økes 
• Nye grenser 8 % for lønn opp til 7,1 G, og 26,1 % for lønn mellom 7,1 – 12 G 

08-02-2013 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

300000 500000 750000 1000000

Gammel

Ny

Uendret krav til OTP 2 % av lønn fra 1-12 G 
 



13 

Nye levealdersforutsetninger 

• Finanstilsynet jobber med ny dødelighetstariff 
• Medfører behov for oppreservering 
• Forventes en opptrappingsplan 
• Får betydning for ytelsespensjon og fripoliser 

 

08-02-2013 
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Uføretrygd 

• Uførepensjon og arbeidsavklaringspenger endrer navn til uføretrygd 
• Endringene blir gjort gjeldende fra 1. januar 2015 
• Ny uføretrygd skal utgjøre 66% av lønn opp til 6G. Dette regnes av snittet av de tre beste av 

siste 5 år. 
• Uføretrygd skal skattlegges som lønn 
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Uføretrygd forts. 

• Krav om 50 % uføregrad 
• Kan tjene inntil 40 % av G hvert år uten å få avkortning i uføretrygden 
• Overgang fra uføretrygd til alderspensjon gjøres ved 67 år 
• Opptjening av pensjon stopper ved 62 år for de med nye opptjeningsregler 
• Grunnlag for alderspensjonsopptjening er samme lønnsgrunnlag som for uføretrygden, 

maksimert til 7,1 G 
 

08-02-2013 



16 

Fripolise med investeringsvalg 

• Fripolise med investeringsvalg kommer på markedet i løpet av året 
• Investeringsvalg kun for alderspensjonskapitalen 
• Mulighet for bedre avkastning for kunde 
 Stort behov for og krav til individuell rådgivning 

08-02-2013 
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Oppsummering  

• Nytt hybridprodukt fra 1.1.14 
• Ytelsespensjon avvikles, senest innen 1.1.17, og bedriften må ha  opprettet avtale om 

innskuddspensjon eller hybrid  
• Innskuddsgrensene øker 
• Fripolise med investeringsvalg kommer i løpet av året 
• Ny uføretrygd fra 1.1.15 
 

08-02-2013 


