Storebrand IPS
Enkel pensjonssparing for alle som betaler inntektsskatt. Start en spareavtale så går
sparingen av seg selv!

Hva er Storebrand IPS?

Storebrand Forsiktig Pensjon.

Utbetaling ved død

Sikre innskuddet: Storebrand

Ved død blir midlene utbetalt som

ønsker å spare til pensjon samtidig

Garantiportefølje gir garanti mot

pensjon, først til barn, dernest ektefelle,

som du sparer skatt. Du kan sette inn

negativ avkastning samtidig som

registrert partner eller samboer. Om du

engangsbeløp eller starte en månedlig

den gir deg mulighet til å oppnå en

ikke har etterlatte, vil utbetalingen gå

spareavtale.

viss avkastning utover garantien

som et engangsbeløp til dødsboet.

som er på 0,6 %.

Les mer om dette i vilkårene.

Storebrand IPS passer for deg som

Skattefordeler
•

•

•

•

•

Høy avkastning og risiko:

Innskuddet i IPS gir en skattefordel

Storebrand Ekstra Offensiv

ved at det du sparer årlig går til

Pensjon er den mest offensive av

fradrag i alminnelig inntekt

Storebrands pensjonsporteføljer

Pengene er fritatt for formuesskatt,

og er utelukkende investert i aksjer.

og det er ingen skatt på fondsbytte

Fra 57 år trappes du gradvis ned til

eller løpende avkastning.

Storebrand Forsiktig Pensjon for å

Uttak beskattes som alminnelig

unngå store fall i avkastning rett før

inntekt

pensjonsalder.
•

Omkostninger
Forvaltningsgebyr:
•

Garantiporteføljen: 1,15 %

•

Storebrand Forsiktig Pensjon: 0,80 %

•

Storebrand Balansert Pensjon:
0,95 %

Fra du er 67 år, eller eventuelt et

•

Storebrand Offensiv Pensjon: 1,10 %

Innbetaling

tidligere pensjonsuttakstidspunkt,

•

Storebrand Ekstra Offensiv Pensjon:

Du kan sette inn et engangsbeløp eller

flyttes sparesaldoen din over i

starte en månedlig spareavtale. Du kan

Storebrand Garantiportefølje.

spare inntil 40 000 kroner per år. Minste

Her får du en garanti mot negativ

sparebeløp er 100 kroner per måned.

avkastning (verdifall).

1,20 %
•

Andre fond: 0,2 - 2,5 %

•

Papirgebyr: Du unngår gebyr
ved å bli papirfri kunde hos oss.

Start sparingen enkelt på

Papirgebyr er på 0,07 prosent av

www.storebrand.no/ips

G* per produkt per utsendelse.

Utbetaling
Fondsvalg

•

Du velger selv hvordan pengene skal
investeres, men ved oppstart får du tre

62 år
•

alternativer:
•

Alderstilpasset risiko: Anbefalt
Pensjon er spareløsningen der

Du kan starte å ta ut pengene fra

*G = Folketrygdens grunnbeløp.
Ingen andre kjøps- eller administrasjonskostnader.

Utbetalingen må vare til minst fylte
80 år og i minst 10 år

•

Hele utbetalingen beskattes som
alminnelig inntekt

og risiko basert på din alder.

Storebrand.no

Spareløsningen er basert på

På storebrand.no kan du logge inn på

Storebrands pensjonsporteføljer

din egen personlige side. Her kan du

der vi trapper ned risiko fra porte-

enkelt administrere sparingen din, enten

føljen Storebrand Offensiv Pensjon,

det er å bytte fond eller betale inn på

via Storebrand Balansert Pensjon til

avtalen.
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vi justerer avtalens aksjeandel

