ENDRING AV
INNSKUDDSPENSJONSAVTALE
Til
Storebrand Livsforsikring AS
v/ kundeansvarlig i Storebrand
Postboks 500
1327 Lysaker
Skjemaet fylles ut, signeres og sendes tilbake til din kundeansvarlig i Storebrand.

Kundeinformasjon
FIRMANAVN

ORGANISASJONSNR.

KONTRAKTSNUMMER

ENDRINGEN SKAL GJELDE FRA

Oppdaterte medlemsdata
Det bekreftes herved at alle inn-/utmeldinger, lønnsendringer samt sykmeldinger/permisjoner er sendt Storebrand.

Sett kryss for de endringene som ønskes
Endring av pensjonsavtale
Innskuddet må minimum være 2 prosent av den ansattes lønn mellom 1G og 12G. Summen av innskudd og oppnådd avkastning benyttes til
pensjon. Endringen av risikodekninger vil kun omfatte ansatte som er fullt arbeidsdyktige tilsvarende heltidsstilling ved endringstidspunktet,
eller som ved et senere tidspunkt blir friskmeldt.
Ønsket endring i innskuddsmodellen
Sparing fra

0G

1G

ØNSKET NIVÅ (%):

Sparing opp til 12 G (maks 7 %)
ØNSKET NIVÅ (%):

Tilleggssparing mellom 7,1 og 12
G (maks 18,1 %)

Ja

Nei

Medlemsbetalt egenandel av
pensjonsgrunnlaget

Ja

Nei

ØNSKET NIVÅ (%):

Forsikringsdekninger
Nei

Ja, Lønn opptil 12 G (maks 3%)

Fast tillegg (% av G, maks 25%)

Barnetillegg til uførepensjon
(% av lønn, maks 4%)

Nei

Ja,

Ønsket nivå i %

Barnepensjon
(% av lønn, maks 50 %)

Nei

Ja

Ønsket nivå i %

Utbetalingstid

18 år

21 år

Dobbel barnepensjon mellom 18 år
og 21 år

Nei

Ja

%

Lønn mellom 6G og 12 G
(maks 66 %)

%
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Uførepensjon (% av lønn)

Ektefellepensjon
(% av lønn, maks 50 %)

Nei

Ja,

Samboerpensjon (lik ektefellepensjon)

Nei

Ja

Utbetalingstid

10 år

15 år

Tjenestetid for barnepensjon og/eller
ektefellepensjon

Barne og/eller ektefellepensjon skal
være med fripoliseopptjening

Akseptdato

Nei

Ja

Nei

Ja

Ønsket nivå i %

Livsvarig

Ansattdato

Annen dato

Regulering av innskuddsfritak (%)

Omkostningsfritak for uføre

Endring av oppstartsprofil til Anbefalt Pensjon (gjelder for nye medlemmer)
Midler tilhørende nye medlemmer blir plassert i oppstartsprofil Anbefalt Pensjon. Anbefalt Pensjon sikrer at pensjonskapitalen har
Storebrands anbefalte sammensetning av aksjer og renter hele veien frem til pensjonsalder ved 67 år. Aksjeandelen blir automatisk
justert, og risikoen trappes gradvis ned når det nærmer seg pensjonsalder.
ANDRE ENDRINGER ELLER KOMMENTARER

Hvitvaskingsloven
Hvitvaskingsloven krever at vi avklarer forholdet til eventuelle politisk eksponerte personer (PEP) i foretaket. En PEP er en fysisk person som
innehar, eller har innehatt, et høytstående offentlig verv eller stilling*.
Vi har behov for opplysninger om hvem i foretaket med beslutnings- og styringsrett
• som er en slik PEP
• som er i nær familie med PEP (foreldre, ektefelle/samboer, barn med eventuell ektefelle/samboer)
• eller er kjent medarbeider til en PEP
Er det slike personer (PEP) i foretaket som
• handler på vegne av foretaket (Adm.dir., daglig leder, prokurist etc.)
• eller er gitt disposisjonsrett over foretakets konto/depot (Adm.dir., daglig leder, økonomiansvarlig etc.)
• eller er foretakets reelle rettighetshaver (eier selskapet direkte eller indirekte)

Ja

Gi nærmere forklaring i kommentarfeltet under eller på eget ark
(navn på person i foretaket, hvem vedkommende har hvilken relasjon til og vedkommendes verv eller stilling).
Avtalen er ikke inngått før undersøkelse har blitt foretatt og godkjent av Storebrand.

Nei

* Definisjon av PEP, nært familiemedlem og kjent medarbeider følger av hvitvaskingsloven § 2 (f), (g) og (h), se
hvitvaskingsloven her
Forklaring om politisk eksponerte personer:

STED

DATO

Skjemaet signeres av daglig leder eller prokurist i bedriften

KUNDENS UNDERSKRIFT (OG NAVN I BLOKKBOKSTAVER)

