Selvvalgt leverandør egen pensjonskonto

Velg selv hvem som skal forvalte sparingen din i egen pensjonskonto
Selvvalgt leverandør egen pensjonskonto er et enkelt pensjonsprodukt som følger lov om
innskuddspensjon (LOI), der innbetalingen kommer fra arbeidsgiver. Størrelsen på utbetalingene
du mottar som pensjonist, er avhengig av hvor mye som er innbetalt av arbeidsgiver i
spareperioden, kostnader og hvilken avkastning som er oppnådd i de valgte fondene.
Investering
Du kan velge fritt mellom alle tilgjengelige fond/profiler.
Du kan lese mer om våre profiler på danica.no. Danica
Pensjon garanterer ikke for verdiutviklingen i
spareperioden. Historisk avkastning er
ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien av
investeringene kan både stige og falle, og det innbetalte
beløp er ikke garantert. Den faktiske verdien og
avkastningen avtalen får i spareperioden vil være
avhengig av markedets utvikling, fondenes risikoprofil,
provisjoner og forvalternes dyktighet

Innbetaling
Arbeidsgiver innbetaler avtalt innskudd til sin
pensjonsleverandør som overfører dette til Danica.
Sammen med innskuddet overføres også arbeidsgivers
kompensasjon for fondsforvaltning som tilføres avtalens
pensjonskapital.

Skatt
Hele utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt.
Det er ingen formueskatt for selvvalgt leverandør egen
pensjonskonto.

Hva skjer ved dødsfall?
Ved død benyttes pensjonskapital til pensjon til avdødes barn og
ektefelle/samboer/registrert partner. Pensjonskapitalen vil i
første omgang bli utbetalt til barn under 21 år.
Hvis avdøde ikke har barn under 21 år, vil pengene bli utbetalt til
samboer/ektefelle/registrert partner eller til dødsboet.

Omkostninger
Det er ingen administrative kostnader knyttet til selvvalgt
leverandør egen pensjonskonto
Forvaltningskostnad

Avhengig av fond eller profil*

Det er ikke mulig å innbetale privat på dette produktet.

Utbetaling
Utbetaling kan starte fra 62 år. Ved valgt utbetalingsalder
bestemmer man selv over hvor lang tid pensjonen skal
utbetales. Minstekravet er at pensjonen skal utbetales i
10 år, og frem til fylte 77 år. Hvis saldoen er lav, forkortes
utbetalingstiden. Utbetalingene gjøres månedlig ved
gradvis salg av de fondsandeler som utgjør
pensjonskapitalen.

* Fondsforvalterne belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette
skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser
som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også
forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon
av fondsforvaltningshonoraret Mer informasjon om dette finner
du i fondsmenyen.

