Storebrand Ekstrapensjon
Vil du opprettholde en god levestandard som pensjonist, må du selv ta ansvar for fremtiden
din. Storebrand Ekstrapensjon har en rekke spennende fordeler og er en gunstig spareform
for deg som ønsker å sikre pensjonisttilværelsen din.
Hva er Storebrand Ekstrapensjon?

Samlet oversikt på
www.storebrand.no

Hva skjer ved dødsfall?

Ekstrapensjon gir deg muligheten til å
oppnå høy avkastning gjennom plass-

Som kunde i Storebrand får du tilgang til

spareverdien til ektefelle, subsidiært til

ering i aksje- og rentemarkedet. Det

din egen side på Internett. Her finner du

arvinger etter lov eller testament. For

er ingen bindingstid på pengene, og du

en samlet oversikt over dine spare- og

denne dekningen betaler du en risiko-

kan spare regelmessig eller investere

forsikringsordninger.

pris, se under omkostninger.

Ved dødsfall utbetales 105 prosent av

et engangsbeløp. Gratis fondsbytte,
skattefordeler og ingen kjøpsgebyr gjør

Skatt

Ekstrapensjon til en gunstig spareløsning.

• Ingen skatt ved bytte av fond.
• Ved utbetaling blir avkastningen

Mange sparemuligheter
Ved oppstart plasserer vi deg automatisk
i spareløsningen Anbefalt Pensjon med

beskattet som alminnelig inntekt.
• Formuesskatt på midlene dersom du
er i formuesposisjon.

mindre du velger noe annet. I Anbefalt
Pensjon er det alderen din som styrer

Innbetaling

sammensetningen av verdipapirer. For de

• Minste årlige innbetaling er 1 200 kroner,

unge vil aksjeandelen være høy, men etter
hvert som årene går vil stadig mer av pengene flyttes over i rentepapirer som svinger mindre i verdi. Bakgrunnen er at det
er smart å ha en høy andel aksjer når det

for eksempel 100 kroner i måneden.
• Du oppretter en AvtaleGiro for å
komme i gang.
• Du kan også sette inn engangsbeløp
i tillegg til din månedlige spareavtale.

er lenge til sparepengene skal utbetales
og en stadig lavere andel etter hvert som

Utbetaling

utbetalingstidspunktet nærmer seg. Når

• Du bestemmer selv om pengene

du har kommet i gang med sparingen,

skal utbetales i en engangssum

kan du endre plassering innenfor 40 ulike

eller terminvis.

fond fra anerkjente norske forvaltere. Vi
tilbyr sparing i aksjefond, rentefond og
kombinasjonsfond, alt i én avtale.

• Størrelsen på utbetalingen avhenger
av avtalens verdi på utbetalings
tidspunktet.
• Du bærer selv risikoen for verdifall

Start sparingen enkelt på nett

på sparingen din.

Du etablerer sparingen enkelt i løpet
av noen få minutter. Start sparingen på

• Ingen kjøpskostnad
• Ingen administrasjonskostnad
Forvaltningsgebyr:
• Storebrand Forsiktig
Pensjon 0,80 %
• Storebrand Balansert
Pensjon 0,95 %
• Storebrand Offensiv
Pensjon 1,10 %
• Andre fond 0–4 %
• Bytte av fond: Ingen gebyr
• Ratevise utbetalinger:
Ingen gebyr
• Automatisk rebalansering:
Ingen gebyr
• Papirgebyr: 50 kroner
utsendelsen per produkt.
Gebyr kan unngås ved å bli
papirfri kunde hos oss.
• Risikopris: Avhenger av avtalens beholdning og alder
på forsikrede. Se eksempel
i fonds- og prislisten.
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www.storebrand.no/ekstrapensjon.

Ekstra gunstig
sparing for deg
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