
 

 

Spørsmål og svar individuelle avtaler 

Kan jeg få utbetalt pensjonsmidlene i ett beløp? 

Regelverket sier at alle pensjonsmidler skal brukes til pensjon.  

Storebrand har imidlertid åpnet for at utbetalingstiden for små alderspensjoner kan kortes ned slik at 

årlig utbetaling blir høyere.  

 

Kan jeg flytte avtalen min til annet selskap? 

Det er mulig å flytte alle individuelle avtaler mellom livselskaper, men det er begrenset av om 

mottagende selskap er villig til å overta avtaler med rentegaranti. Det er også mulig å flytte til avtaler 

med investeringsvalg. Storebrand kan selv tilby overgang til avtaler med investeringsvalg. 

 

Hva skjer med pensjonsavtalen når jeg dør?  

Alle pensjonsmidler tilhørende avtalen overføres til forsikringsfellesskapet dersom avtalen ikke har 

tilknyttet forsikringsdekninger som sikrer utbetaling ved død. 

 

Hvordan øker pensjons- og livrentebeløpene? 

Avkastning som overstiger den garanterte avkastningen på avtalen kan benyttes til økning av 

pensjons- og livrentebeløp, men da første etter eventuell avsetning til tilleggsavsetning og 

overskuddsdeling med eier. 

For alderspensjonister blir det ofte økning i pensjonsbeløpene når tilleggsavsetninger frigjøres.  

 

Hvordan øker forsikringsdekningene? 

Dersom avtalen tilføres avkastning som overstiger den garanterte avkastningen, kan dette beløpet 

benyttet til å "kjøpe" en økning av alle forsikringsdekningene.   Dette beløpet er lik summen av 

postene 4 og 6 i kontooversikten for avtalens saldo. 

 

Hvorfor er det ingen økning i pensjons-/livrentebeløpene? 

I enkelte år kan avkastningen være så lav at den i sin helhet må dekke den garanterte avkastningen. 

Noen ganger må også Storebrands egenkapital bidra til dette, men da etter at avtalens 

tilleggsavsetning også er benyttet. 

 

Når kan jeg forvente en økning i pensjonsbeløpene? 

Det er vanskelig å si noe om når man kan forvente økning av forsikringsbeløp/pensjonsbeløp, fordi 

det er utfordrende å skape avkastning som tilsvarer den garanterte avkastningen i dagens marked.  
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Kan jeg investere midlene på min individuelle avtale selv, slik at jeg kan få høy nok 

avkastning til å øke pensjonsbeløpene? 

Ja, det kan være mulig å endre din avtale til en individuell avtale med investeringsvalg. Storebrand 

har individuelle produkter med investeringsvalg som kapitalforsikring, livrente og IPA. I en avtale med 

rentegaranti er det ikke mulig å påvirke hvordan sparemidlene investeres. Avtaler med garantert 

avkastning forvaltes i fellesskap. 

 

Kan jeg ta ut alderspensjon før jeg fyller 67 år? 

Fra du har fylt 64 år er det mulighet for å starte utbetaling fra individuelle pensjonsavtaler. I tillegg til 

dette er det også særaldersgrenser knyttet til visse yrkesgrupper som gir anledning til å starte 

pensjonsutbetaling fra tidligere aldersgrenser. 

 

Hvor finner jeg forklaring til kontoføringen for mine individuelle livs- og 

pensjonsforsikringer? 

Forklaringene for individuelle livs- og pensjonsforsikringer finner du her.   

 


