Rådgiver:

Kontor:

Fullmakt til Danica Pensjon for
overføring av
individuelle forsikrings- og spareavtaler
Fødselsnr:

Navn:
Adresse:
Telefon:

E-post:

Flytte fra selskap  må fylles ut
(kun ett selskap pr fullmakt):

Selskap:

Jeg gir Danica Pensjon fullmakt til å overføre følgende avtaler
Angi nedenfor hvilke produkttyper fullmakten gjelder for. For nærmere informasjon om hvor du finner mer om
hvilke avtaler du har, se side 2.
Produkttype (def. S.2)
Fripolise med garanti

Avtalenummer:

Fripolise med investeringsvalg
Pensjonskapitalbevis
Foreningskollektiv
IPA
IPS
Kollektiv Livrente
Individuell Livrente
Kapitalforsikringer - med investeringsvalg
Kapitalforsikringer - uten investeringsvalg
Hvis det er uoverensstemmelse mellom avtalenummer og produkttype, vil selskapet alltid innhente
informasjon fra avgivende selskap om alle avtaler før flytting gjennomføres.

Egenerklæring om helse:
Jeg er 100 % arbeidsdyktig
Jeg er helt eller delvis ufør
Jeg mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger
Investeringsvalg  for produkter med individuelt investeringsvalg
Unit Link
Fullmakten er gyldig i 6 måneder etter underskriftsdato.
Sted/dato:

Underskrift:

Hvis forsikringstaker er umyndig, forutsettes fullmakt fra verger, eller fra Fylkesmannen hvis flytteverdien er over 2 G (kr 180.136 pr
1.5.2015).

Flytteprosessen







Når vi har mottatt denne fullmakten, sender vi en forespørsel til avgivende selskap for informasjon om
den avtalen du ønsker å flytte. Avgivende selskap skal besvare forespørselen innen 14 dager.
Så snart vi har mottatt informasjonen gjennomgås denne.
o Dersom ytelsene minst opprettholdes, vil flytting skje straks
o Dersom ytelsene reduseres, vil tilbud bli sendt deg.
o Dersom du uansett ønsker tilbud før flytting gjennomføres, må du krysse her:
Avgivende selskap vil ha en frist på en måned til å overføre midlene til oss.
Vi sender deg nytt forsikringsbevis som en bekreftelse på at avtalen er registrert.

Er du usikker på hvilke forsikringer og pensjoner du har, kan du finne informasjon på flere steder
Norsk Pensjon
På Norsk Pensjon finner du en samlet oversikt over dine alderspensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private
tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. I portalen får du også oppgitt avtalenummeret for disse
rettighetene. For å få disse opplysningene, må du være under 67 år og ha norsk fødselsnummer.
Slik gjør du:
 Gå inn på www.norskpensjon.no
 Åpne fanen Min pensjon
For å kunne se dine pensjonsavtaler må du identifisere deg med enten Min ID (det du fikk med
skattekortet ditt), BankID (den sikkerhetsbrikke du bruker for å betale regninger fra bankkontoen din), eller
Buypass Smarkort. Du bestemmer selv hvilket alternativ. Velger du BankID, kommer du deretter til
 Fødselsnummer
 Sikkerhetskoden fra BankID-brikken din
 Personlig passord
 Deretter må du gi et samtykke
 Du får nå opp en oversikt over dine pensjonsavtaler. Ved å åpne fanene får du avtalenummer og selskap
og produktkategori.
Register over livsforsikringer og pensjoner (ROLP)
Ved å legge inn en forespørsel i registeret (lenke: https://www.norskpensjon.no/rolp/foresporsel/egen) vil du få
vite hvor du har livsforsikrings- og pensjonsavtaler.
Kontoutskrifter
Kontoutskriftene pensjonsinnretningene sender ut hvert år i mai.
Pensjonsinnretningene
Opplysninger om dine avtaler får du også ved å kontakte pensjonsinnretningene direkte.

Kort orientering om produkttyper:
Fripolise med garanti

Fripolise er her definert som en pensjonsrettighet utgått fra en bedrifts ytelsespensjonsordning
etter lov om foretakspensjon. Under denne gruppen hører også fripolise fra individuell
fortsettelsesforsikring fra ytelsespensjonsordning.

Fripolise med investeringsvalg

Fripolise med investeringsvalg, er en fripolise der alderspensjonsdelen er endret fra en fripolise
med garanti.

Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet utgått fra en bedrifts innskuddspensjonsordning.
Under denne gruppen hører også pensjonskapitalbevis fra IPS.

Foreningskollektiv

Fripoliser utgått fra foreningskollektiv, som er pensjonsordning for foreninger der den enkelte selv
velger å være medlem, og som behandles etter skattereglene for individuelle pensjonsordninger.

IPA

IPA er en fullt betalt individuell forsikring eller spareavtale etter skatteloven.

IPS

IPS er en individuell pensjonsavtale (forsikrings- eller spareavtale) etter egen lov om individuell
pensjonsordning.

Kollektiv Livrente
Gjelder individuell rettighet utgått fra kollektiv livrente. Kollektiv livrente er en pensjonsforsikring
eller -sparing som er underlagt særskilte regler i henhold til Skatteloven.

Individuell Livrente
Livrente er en forsikring som utbetales i terminer og er underlagt særskilte regler i henhold til
Skatteloven.

Kapitalforsikringer - med investeringsvalg

Her føres individuelle kapitalforsikringer med investeringsvalg som utbetales som
engangsutbetalinger.

Kapitalforsikringer - uten investeringsvalg

Her føres individuelle kapitalforsikringer uten investeringsvalg som utbetales som
engangsutbetalinger.

