Oslo, mai 2021

KONTOUTSKRIFT 2020

Fripolise i Norsk Hydros Pensjonskasse

Vi har fra i år av utarbeidet et felles følgeskriv for alle kombinasjoner av fripoliser vi har i pensjonskassen.
Det innebærer at ikke all informasjon i dette brevet er relevant for akkurat din fripolise. Endringen innebærer også at oppsettet i selve kontoutskriften er noe endret fra tidligere år, men postene er de samme.
Hva får du i pensjon? Du er sikret de årlige pensjonsytelsene som er gjengitt øverst på kontoutskriften. Pensjonsbeløpene utbetales ved oppnådd pensjonsalder eller ved tidligere inntruffet pensjonstilfelle - som arbeidsavklaring,
uførhet eller dødsfall. Noen fripoliser har bare alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjonsytelser.
Se mer utfyllende informasjon om de enkelte pensjonene på side 2.
De oppgitte pensjonsbeløpene er beregnet ut fra en forutsetning om at premiereserven årlig tilføres en minsteavkastning. Dersom Norsk Hydros Pensjonskasse oppnår en høyere avkastning enn dette, vil din fremtidige pensjon
kunne bli høyere enn oppgitt i oversikten.
Den fripolise du har i Norsk Hydros Pensjonskasse forvaltes sammen med Pensjonskassens øvrige midler. Avkastningstall de siste årene:

Bokført avkastning (realisert):
Verdijustert avkastning:

2011
5,7%
1,4%

2012
7,2%
8,9%

2013
7,4%
12,6%

2014
5,9%
10,4%

2015
5,5%
5,0%

2016 2017
5,1% 5,5%
6,7% 11,1%

2018
5,0%
- 0,5%

2019
5,3%
13%

2020
5,8%
9,9%

Er du syk eller ufør? Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV med en uføregrad på
minst 25 %, vil du ha rett på uførepensjon fra fripolisen dersom fripolisen din har en slik dekning. Dersom uførepensjon fra oss ikke alt er igangsatt, kan du ta kontakt med oss for oppstart av pensjonen. Vi følger forsikringsavtalelovens § 18-6 som forelder selve kravet etter 10 år og forplikter oss til å betale pensjon for inntil 3 år tilbake i tid.
Personopplysninger: Norsk Hydros Pensjonskasses virksomhet er underlagt lov om behandling av personopplysninger. Det medfører at du bl.a. har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Det er etablert en
personvernerklæring som gir mer informasjon om hvordan Pensjonskassen håndterer personopplysninger. Denne
finnes på pensjonskassens nettside eller kan mottas ved henvendelse til Pensjonskassen.
Kontakt: Har du spørsmål om kontoutskriften, kan du ta kontakt med undertegnede på tlf. 95 18 27 17 eller
e-mail: nina.evjen@hydro.com. Du kan også komme i kontakt med Pensjonskassen gjennom å ringe Hydros sentralbord 22 53 81 00 eller ved å sende e-post til Pensjonskassens fellesmail: pensjonskassen@hydro.com.
Vi minner også om vår nye nettside og medlemsportal: pensjonskassen.hydro.com

Med vennlig hilsen
for Norsk Hydros Pensjonskasse

Nina Evjen
Seksjonssjef

Norsk Hydros Pensjonskasse er medlem av Pensjonskasseforeningen (PKF). PKF har inngått en avtale med Storebrand som gir
alle våre medlemmer rabatt på visse produkter ved kjøp via internett. Gå inn på www.pensjonskasser.no under «Medlemsfordeler» og klikk på knappen med «Storebrandavtalen Bank og Forsikring» eller «Storebrandavtalen IPS» for mer informasjon.
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Overordnet informasjon om de årlige pensjonsbeløpene (vi viser for øvrig til Pensjonskassens vilkår for
utfyllende informasjon).
Vi gjør oppmerksom på at ikke alle pensjonsytelser trenger å være aktuelle for deg, jfr. oppsett i
kontoutskriften som viser hvilke pensjonsbeløp du er sikret.
Alderspensjon
utbetales fra pensjonsalder 67 år og livsvarig. Dersom du har opptjent alderspensjon offshore som ansatt i Saga
Petroleum, vil alderspensjonen kunne gjelde for perioden fra 65 til 67 år.
Fleksibelt uttak av alderspensjonen:
Alderspensjon kan tas ut fra tidligst 62 år. Du kan velge å ta ut pensjonen helt eller delvis. Den oppsparte kapitalen
blir ved et tidliguttak omregnet til et lavere årlig pensjonsbeløp, men med en lengre utbetalingsperiode.
Ved delvis uttak kan graden av uttak ikke være mindre enn at årlig pensjon utgjør omlag 20 % av folketrygdens
grunnbeløp (p.t. 20.270). Når utbetaling først er igangsatt, kan den før 67 år evt. bare økes til 100 % uttak. Dersom
du mottar uførepensjon, kan alderspensjon kun tas delvis ut slik at samlet uttak utgjør 100 % av full pensjon.
Du kan også velge å vente med uttak til etter 67 år, den oppsparte kapitalen regnes da om til en kortere utbetalingsperiode, men med et høyere beløp. Høyeste alder for igangsetting av uttak er 75 år.
Barnepensjon
utbetales fra din død og til barnet fyller 21 år. Det oppgitte beløpet gjelder for yngste barn, for øvrige barn beregnes
halvert beløp. Samlet barnepensjon fordeles likt mellom barna. Pensjonen utbetales til og med den måned barnet
fyller 21 år, og kan også utbetales etter dette dersom barnet er blitt ervervsufør før fylte 21 år. Med barn forstås dine egne barn, stebarn og fosterbarn som du ved din død pliktet å forsørge eller forsørget.
Ektefellepensjon
utbetales til gjenlevende ektefelle ved din død. Pensjonen utbetales livsvarig og reduseres ikke av egen inntekt og
samordnes ikke med andre pensjonsordninger. Pensjonen opphører heller ikke ved gjengifte. Rett til pensjon for
fraskilt ektefelle følger de til enhver tids gjeldende bestemmelser i Ekteskapsloven. Skulle fraskilt ektefelle ha rett til
pensjon, kan dette ha konsekvenser for nåværende ektefelles rettigheter til pensjon. Det er ingen rett til ektefellepensjon hvis ekteskapet er inngått etter at du har fylt 65 år.
Samboerpensjon
utbetales til samboer ved din død. Som samboer forstås her en person av ulikt eller samme kjønn som har bodd
sammen med deg i minst 5 år. Dersom dere hadde felles barn, er det kun krav om felles adresse. Dere må være
samboere på tidspunktet for dødsfallet. Pensjonen betales livsvarig og reduseres ikke av egen inntekt og samordnes ikke med andre pensjonsordninger. Pensjonen opphører heller ikke ved inngåelse av ekteskap. Det er ingen
rett til samboerpensjon når samboerskapet er inngått etter at du har fylt 65 år.
Uførepensjon
utbetales dersom du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Den oppgitte ytelsen utbetales ved
100% uførhet og utbetales forholdsmessig ved delvis uførhet. Laveste uføregrad det betales pensjon for er 25%.
Det betales barnetillegg for inntil 6 barn inntil 21 år. Barnetillegg betales også for fosterbarn og stebarn som den
uføre plikter å forsørge. Pensjonen utbetales frem til friskmelding, eventuelt til 67 år, da den normalt erstattes av
alderspensjon på samme nivå.
Dersom du bare har uførepensjon i fripolisen
Dette er oppspart uførepensjon ved regelendring 1.1.2017. For pensjoner som var under utbetaling fra den ordinære pensjonsordningen ved regelverksendringen i 2017 og som av den grunn fikk uførepensjonsdekningen overført
til fripolise, utbetales det oppgitte beløp under utbetaling. For disse gjelder spesielle regler ved endring av uføregrad eller friskmelding og påfølgende nytt vedtak om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Den oppsparte fripoliserettigheten vil benyttes for beregning av ny ytelse. Ta kontakt med Pensjonskassen for mer detaljert informasjon i den enkelte sak.
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