
Fra 1 januar 2021 vil alle arbeidstakere som er medlem av en 
innskuddspensjonsavtale, få egen pensjonskonto. Dette er i 
henhold til Lov om innskuddspensjon. Ansatte kan få én konto 
med all innskuddspensjon både fra nåværende og tidligere 
arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis), og større eierskap til 
egen pensjon. 

Hva betyr dette for deg som ansatt? 
Din pensjonskonto vil som standard bli inkludert i din arbeids-
givers pensjonsavtale i DNB, og med samme investeringsvalg 
som du i dag har.

• Hvis du ønsker at dine pensjonskontoer slås sammen, 
behøver du ikke gjøre noe, det blir gjort automatisk. Det kaller 
vi et passivt samtykke.

• Hvis du ikke ønsker sammenslåing av dine pensjonskontoer 
må du aktivt registrere ditt ønske i Norsk Pensjon. Du får 
mulighet til selv å velge pensjonsleverandør og hvem som 
skal forvalte din pensjonskapital. 

Hvordan kan jeg gjøre endringer?
Fra 1. februar kan du logge deg på dine egne sider på 
norskpensjon.no for å reserve deg mot sammenslåing. 
Fristen for reservasjon er 3 måneder, altså innen 30. april.

I Norsk Pensjon finner du oversikt over ditt medlemskap i 
nåværende arbeidsgivers innskuddspensjon, samt tidligere 
medlemskap. Pensjonskonto fra tidligere arbeidsgiver kaller
vi for PKB (Pensjonskapitalbevis). I Norsk Pensjon frem- 
kommer det i hvilket forsikringsselskap avtalen er plassert, og 
du ser også hvor mye som er oppspart. Samtidig vil du hvilke 
kostnader som gjelder for dine PKB’er og kostnadene for din 
pensjonskonto i arbeidsgivers avtale.

Hvis du ikke ønsker sammenslåing av dine pensjonskontoer er 
det i Norsk Pensjon du skal registrere dette. Det blir gitt enkel 
og forklarende informasjon på hva du skal gjøre.

Kostnader
Din nåværende arbeidsgiver dekker alle kostnader tilknyttet 
innskuddspensjonen du er medlem av (som tidligere).

• Forvaltning av pensjonskapital fra tidligere arbeidsgivere skal 
du selv dekke (som tidligere).

• Pensjonskapitalen fra tidligere arbeidsforhold (PKB) vil bli 
forvaltet i den samme pensjonsprofilen du har valgt hos din 
nåværende arbeidsgiver. 

• Det betyr også at du får den samme kostnaden som din 
arbeidsgiver betaler. 

• Mange vil oppleve lavere kostnader på forvaltning som følge 
av dette. Det vil gi deg mer pensjon for pengene.

DNB forklarer egen pensjonskonto - YouTube

Valg av egen pensjonsleverandør og kostnader
Velger du å flytte din pensjonskonto til en annen pensjons-
leverandør (selvvalgt), med de investeringsvalg som ny 
leverandør tilbyr, kan kostnadene endre seg. Nåværende 
arbeidsgiver betaler kostnadene knyttet til innskudds- 
pensjonen selv om du velger en annen leverandør enn DNB. 
Disse kostnadene er imidlertid begrenset til det bedriften 
betaler for pensjonsavtalens oppstartprofil i DNB.

Hvis du velger en leverandør med høyere kostnader må du selv 
dekke mellomlegget. Du vil bli kompensert for forvaltnings-
kostnader tilsvarende det som er pensjonsavtalens oppstart-
profil.

Finner du forvaltningsløsninger som koster mindre enn det  
arbeidsgiver betaler til DNB, vil du få differansen som et ekstra  
tilskudd til din pensjonskonto.

Hvor finner du mer informasjon?

DNB har flere kanaler der vi kommuniserer med deg som ansatt 
for å sikre at du er godt informert om egen pensjonskonto. I det 
følgende presenterer vi de ulike kanalene du vil finne informasjon.

Nettsider
Du finner også informasjon på våre nettsider
Egen pensjonskonto | Pensjon fra A til Å – DNB

Webinarer
#huninvesterer i fremtiden
Pensjonssparing med Silje

Pensjonskurs (Motimate)
Vi vet at pensjon kan være vanskelig å forstå og vi har derfor 
utviklet enkle kurs der du som ansatt kan øke din kunnskap for å ta 
riktig valg.

Registrer deg for kurs her:

SPARE – ditt pensjonsverktøy
Du kan laste ned vår app Spare til din mobil. 

I Spare-appen kan du se din pensjon og pensjonsprofil. I tillegg 
kan du se hvor mye arbeidsgiver sparer for deg og endre  
pensjonsprofil. Spare er tilgjengelig for alle, også for deg som ikke 
er bankkunde i DNB. I Spare-appen kan du gå inn på Min pensjon 
for å se film om hva egen pensjonskonto betyr for akkurat deg.

E-post
DNB vil sende deg informasjon om pensjonskonto til den 
e-postadressen som er registrert hos oss.

Har du spørsmål om pensjon?
DNBs pensjonsrådgiverne er tilgjengelige alle hverdager mellom 
klokken 08.00 og 17.00 (fredag 08.00 og 16.00). De treffes på 
telefon 915 04800. 

Du kan også sende melding via postkassen på dnb.no ved å velge 
Skriv til oss. 

Ønsker du å bli kontaktet av en pensjonsrådgiver? Send «pensjon» 
som sms til 04800, så ringer vi deg.

Informasjon til dine ansatte
Egen pensjonskonto

http://www.norskpensjon.no
https://www.youtube.com/watch?v=eTAbbiJ1mZ4
https://www.dnb.no/pensjon/pensjonskonto?WT.mc_id=ppc-google_sparing-brand-pensjon&gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTBwAqceVbzosC4ryZS4PFNFqjBt2mpq35PaGZcs2iNn4YcqwB11RqXhoC7ggQAvD_BwE
https://scene.dnb.no/brandcenter/no/scene/huninvesterer
https://scene.dnb.no/brandcenter/no/scene/pensjonssparing-med-silje

