Storebrand
Ekstrapensjon Bedrift
En enkel og fleksibel sparing for dine ansatte. Storebrand Ekstrapensjon er en spareløsning
for bedrifter som ønsker å spare på vegne av sine ansatte.

Hva er Storebrand Ekstrapensjon?

Skatt i henhold til dagens regler

Storebrand Ekstrapensjon er en løsning

Bedrift:

av avtalens verdi på utbetalings

spesielt tilrettelagt for bedrifter som

• Innbetalinger skal lønnsinnberettes

tidspunktet

ønsker å spare på vegne av sine ansatte.

Ansatt:

Vi sikrer en effektiv og fleksibel adminis-

• Innbetaling beskattes som lønn

Risiko

trering av tilleggssparingen.

• Avkastningen er fritatt for inntekts

Den ansatte bærer selv risikoen for

Hvorfor Bedriftsbetalt Ekstra
pensjon?
• Det er enkelt å administrere avtalen i
Bedriftsportalen
• Bedriften kan selve velge hvilke ansatte og hvor lenge bedriften ønsker å
spare på vegne av sine ansatte
• Sparingen kan opprettes som kom-

• 	Størrelsen på utbetalingen avhenger

skatt i oppsparingsperioden

verdifall på sparingen, og Storebrand

• Ingen skatt ved bytte av fond.

Ekstrapensjon har ingen avkastnings

• Ved uttak beskattes avkastningen.

garanti

Avkastning fra aksjer beskattes høyere
enn avkastning fra renter.
• Skjermingsfradrag på sparingen plassert i aksjer.
• Aksjeandelen får rabatt ved beregning
av formueskatt.

Hva skjer ved dødsfall?
Ved dødsfall utbetales 105 prosent av
spareverdien den ansattes etterlatte.
Beløpet går til ektefelle, subsidiært til
arvinger etter lov eller testament.

pensasjon til enkeltansatte ved overgang fra ytelse- til innskuddspensjon,

Innbetaling

Omkostninger

sparing til pensjon for lønninger over

• Velg om innbetalinger skal være:

Ingen kjøpsgebyr

12 G eller som ren tilleggsparing som

–– Som prosent av lønn

Ingen administrasjonskostnad

følge av redusert folketrygd

–– Individuelle beløp

Forvaltningskostnad:

–– Engangsbeløp

• Storebrand Forsiktig Pensjon 0,80 %

Full oversikt på ett sted
• I Bedriftsportalen får bedriften full
oversikt over alle avtalene i Storebrand.

• Månedlig fakturering
– avtalegiro eller e-faktura
• 	Den ansatte kan i tillegg opprette en

• Storebrand Balansert Pensjon 0,95 %,
• Storebrand Offensiv Pensjon 1,10 %
• Andre fond 0– 4 %

Man gjør enkelt inn- og utmeldinger,

egen spareavtale i samme spareløs-

Risikopris: Avhenger av avtalens

lønnsendringer eller andre oppdate-

ning dersom det er ønskelig

beholdning og alder på forsikrede. Se

ringer.

fonds- og prisliste

Utbetaling

Bytte av fond: Ingen gebyr

ne på sine personlige sider. Her kan de

• 	Storebrand anbefaler at sparepengene

Ratevise utbetalinger: Ingen gebyrer

enkelt gjennomføre fondsbytte, betale

utbetales månedlig fra 67 år til 77 år

• De ansatte får oversikt over alle avtale-

inn ekstra eller gjøre andre nødvendige endringer.

• 	Det er valgfritt om pengene skal
utbetales som en engangssum eller
terminvis, og når man ønsker å starte
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utbetalingen

Storebrand Livsforsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08 880, storebrand.no

