
 

 

Spørsmål og svar 

Hvor kommer fripolisen fra? 

En fripolise er opparbeidet pensjon fra en tidligere arbeidsgiver. Du kan også ha fått en fripolise hvis 

arbeidsgiveren din har endret pensjonsordningen. Hvis navnet på bedriften du var/er ansatt i ikke er 

oppgitt i kontoutskriften, kan du kontakte oss på telefon 22 31 20 40 eller via Chat eller e-post fra 

dine personlige sider på storebrand.no. 
 

Kan jeg få utbetalt pensjonsmidlene i ett beløp? 

Vanligvis er det ikke mulig, da 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. 

Du får mer informasjon om dette på storebrand.no/snartpensjonist. 
 

Hvorfor er det ingen økning i pensjonsbeløpene? 

Avkastningen på din fripolise utover garantien, brukes for å sikre at du får nok pensjon gjennom 

hele din levetid. Det avsettes dermed avkastning til tilleggsavsetning, både for deg og andre i ditt 

forsikringsfellesskap. Tilleggsavsetningen skal sikre at du får din garanterte avkastning på 

pensjonsmidlene, i perioder med lav avkastning. 

 
I enkelte år kan avkastningen være så lav at tilleggsavsetningen må dekke den garanterte 

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

fripolisens tilleggsavsetning også er benyttet. 

 
Når kan jeg forvente en økning i pensjonsbeløpene? 

I de nærmeste årene vil avkastning høyere enn garantien på fripolisen bli benyttet til å sette av 

penger til økning av tilleggsavsetningen. Du kan derfor ikke forvente økning i pensjonsbeløpene de 

nærmeste årene. Dette gjelder for de fleste fripoliser. 

 
Først når tilleggsavsetningen er stor nok i henhold til myndighetenes krav, vil det være mulighet 

for en økning i pensjonsbeløpene. 

 
For alderspensjonister kan det likevel bli økning i pensjonsbeløpene som følge av frigjøring av 

tilleggsavsetninger på grunn av regelen om at tilleggsavsetningen skal reduseres i samme grad som 

premiereserven reduseres. En slik reduksjon i premiereserven skjer når du får utbetalt pensjonen. 

 
Kan jeg slå sammen andre individuelle pensjonsprodukter med fripoliser? 

Det finnes muligheter for å slå sammen andre individuelle pensjonsprodukter med fripoliser og 

pensjonskapitalbevis, men Storebrand anbefaler ikke dette. 

 
Kan jeg investere midlene på fripolisen min selv, slik at jeg får høy nok avkastning til å øke 

pensjonsbeløpene? 

Ja, det kan være mulig å endre din fripolise til en fripolise med investeringsvalg. Du kan logge deg inn 

på storebrand.no/privat/pensjon/fripolise og teste vår kalkulator for å se om det lønner seg for deg. 

http://www.storebrand.no/snartpensjonist
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Det er bare alderspensjonen som kan overføres til fripolise med investeringsvalg. Eventuelle øvrige 

pensjoner (uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon) fortsetter uforandret. 

 
Kan jeg ta ut alderspensjon før jeg fyller 67 år? 

Fra du har fylt 62 år, har du mulighet for å starte utbetaling av fripolisen din. Du finner mer 

informasjon om mulighetene dine på storebrand.no/snartpensjonist. 

 

Kan jeg flytte fripolisen min til annet selskap? 

Det finnes svært få selskaper som for tiden tar imot fripoliser. 

 
Kan jeg flytte fripolisene mine i et annet selskap til Storebrand? 

Nei. 

 
Blir det oppgitte årlige beløp for barnepensjon utbetalt for hvert av barna? 

Nei. Regelen er slik for det første barnet beregnes 100 % av oppgitt pensjonsbeløp og for hvert av de 

øvrige barna beregnes 50 % av oppgitt pensjonsbeløp. Deretter summeres all barnepensjon og 

fordeles så likt på alle barn med rett til utbetaling av barnepensjon. 

 
Hvorfor er min ektefellepensjon lavere enn det som vises i kontoutskriften? 

Det kan være at en tidligere ektefelle også mottar ektefellepensjon fra denne fripolisen, og da deles 

den oppgitte ektefellepensjon mellom deg og den andre ektefellen. 

 
Hva skjer med fripolisen når jeg dør? Jeg har ingen ektefelle/samboer eller barn. 

Alle pensjonsmidler tilhørende fripolisen overføres til forsikringsfellesskapet. 

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

pensjonsforsikringer? 

Forklaringene for individuelle livs- og pensjonsforsikringer finner du på storebrand.no/utsendelser. 
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