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SAMMENSLÅING AV  
PENSJONSKAPITALBEVIS

NAVN / ETTERNAVN

TELEFON

AVTALENUMMER AVTALENUMMER AVTALENUMMER AVTALENUMMER

E-POSTADRESSE

POSTNR./STED

PERSONNUMMER

ADRESSE

Pensjonskapitalbevis som skal slås sammen

Ønsket investeringsprofil etter sammenslåing:
Kryss av for hvilken investeringsprofil du ønsker dine midler investeres i etter sammenslåing

Storebrand Anbefalt Pensjon

Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon

Storebrand Offensiv Pensjon

Storebrand Balansert Pensjon

Storebrand Forsiktig Pensjon

Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon

Annet (spesifier fond):

•   ønsker en systematisk plassering i aksjefond iht. alder og tid igjen 

til utbetaling av pensjon. For å oppnå god avkastning, fordeles dine 

penger mellom fond med ulik aksjeandel. Ved å kombinere disse 

tilpasser vi sparingen til alderen din. For de unge vil aksjeandelen 

være høy, men etter hvert som årene går vil stadig mer av pengene 

flyttes over i rentepapirer som svinger mindre i verdi.

•    ønsker langsiktig sparing og høy avkastning, og som samtidig

  aksepterer store verdisvingninger i pensjonsmidlene underveis

 i spareperioden

•  har mer enn 10 år igjen til utbetaling av pensjon

•  ønsker langsiktig sparing med høy avkastning og høyere risiko

•  har mer enn 10 år igjen til utbetaling av pensjon

•   ønsker mellomlang sparing med høyere avkastning og balansert 

risiko

•  har mer enn 5 år igjen til utbetaling av pensjon

•    ønsker kortsiktig sparehorisont med stabil avkastning til lav risiko

•  har inntil 5 år igjen til utbetaling av pensjon

•     har kort sparehorisont, ønsker stabil avkastning og svært lav risiko

•  har inntil 3 år igjen til utbetaling av pensjon

Husk at prosentfordeling  

må være 100% totalt

Profilen passer for deg som Aksjeandel

Fra 80 % - 20 %

iht. alder

100 %

80 %

50 %

20 %

0 %



STED DATO KUNDENS UNDERSKRIFT

Annen relevant informasjon:

Signatur

Informasjonen over innhentes for å sikre at fondssammensetningen etter sammenslåing er korrekt.

Tidligere investeringsprofil som har vært på avtalen ikke vil bli videreført når avtalene blir slått sammen. Dersom det ikke er krysset av for 

hvilken investeringsprofil du ønsker så velges automatisk Storebrand Anbefalt Pensjon.

Dersom én eller flere av pensjonskapitalbevisene er under utbetaling, vil utbetalingsbeløp og utbetalingslengde endre seg etter sammen-

slåing av pensjonskapitalbevisene til ett pensjonskapitalbevis. Dersom samlet beløp etter sammenslåing er mindre enn 0,2 prosent av  

Folketrygdens grunnbeløp, så vil pensjonskapitalen utbetales som en engangsutbetaling. For nærmere informasjon, kontakt Storebrand  

på 08880.

Etter at pensjonskapitalbevisene er slått sammen, kan du når som helst logge inn på dine personlige sider på storebrand.no for å bytte fond.
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