Tegningspakke for

IPS

Spar opptil 40 000 kroner i året
Du får 23 % tilbake på skatten for sparingen i innbetalingsåret
Ingen skatt på avkastning i spareperioden

IPS – individuell pensjonssparing
Hvor mye kan jeg spare?

Du kan spare inntil 40 000 kroner per år og få 23 prosent av innbetalingen tilbake på skatten.
Du bestemmer selv om du vil spare mye eller lite og om du vil spare månedlig og/eller gjøre engangsinnbetalinger.

Investering og avkastning

Du velger selv om du vil investere pengene i spareprofilen Danica Balanse eller noen av våre andre spareprofiler
og fond.
Du kan lese mer om våre profiler på danica.no/fondsmeny
Danica Pensjon garanterer ikke for verdiutviklingen i spareperioden. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Verdien av investeringene kan både stige og falle, og det innbetalte beløp er ikke garantert. Den faktiske verdien
og avkastningen avtalen får i spareperioden vil være avhengig av markedets utvikling, fondenes risikoprofil, provisjoner og
forvalternes dyktighet.

Utbetaling
Avtalen er bundet til pensjonsalder og utbetales tidligst fra fylte 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år,
og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Utbetalingstiden kan kortes ned til det antall år som gjør at
den årlige utbetalingen blir minst ca. 20 % av G.
Avtalen kan ikke sies opp (gjenkjøpes) for å få utbetalt pensjonskapitalen.
Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon, og dersom du ikke har barn under 21 år vil den gå til
etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller
etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.
I utbetalingsperioden vil det være tilknyttet en garanti.

Skatt

Årlig sparing gir rett til fradrag i alminnelig inntekt (23 %).
Sparesaldoen er unntatt formuesskatt, og det er ingen skatt på avkastning i spareperioden.
Utbetalingen beskattes som alminnelig inntekt.

Kostnader

Innbetaling
Administrasjonskostnad
Forvaltningskostnad i fondene
Kostnad i utbetalingsperioden

Ingen kostnad
Ingen kostnad
0,49 - 2,5%*
300 kr pr år

* Fondsforvalterne dekker sine omkostninger ved daglig å belaste enkelte fond. Forvaltningskostnaden er avregnet i de
fondskurser som offentliggjøres. For øvrig gjelder prospekt og vedtekter i det enkelte fond, jf. lov om verdipapirfond.

For mer informasjon eller bestilling

Du kan selv bestille IPS på danica.no, eller ta kontakt med oss på telefon 73 56 32 00

Provisjonen er lik på tvers av produkter, og beregnes som følger:
1. Danske Bank skal motta 40 % av den returprovisjon (kickback) Danica mottar knyttet til fondsforvaltningen av formidlede
kundeavtaler fra Danske Bank.
2. Danske Bank skal motta 1/3 av inntektene som Danica har knyttet til administrasjon av kundeavtaler formidlet av Danske Bank.

Opplysninger om
forsikringstaker

Navn

Fødselsnummer

Adresse

E-post

Postnummer

Poststed

Telefon/Mobil

Innbetaling
Dato for trekk (dag i måneden)

Kr

Månedlig sparebeløp, inntil 3 333 pr mnd og 40 000
pr år. Sparebeløpet vil bli trukket i månedlige terminer.
Jeg er oppmerksom på at første trekk på spareavtale
ikke kan gå før AvtaleGiro er etablert i betalers bank.

Engangsinnbetaling
Innbetaling
Sett kun ett
kryss

med kontobelastning.
Beløpet vil belastes
kundens konto.
Se vilkår nedenfor.

………………………………………………..……
Kontonummer

Kr

Innflytt

Manuell overføring via
konto Innbetales til konto

Fyll kun inn
omtrentlig
flyttebeløp.

8101.07.76732. Innbet.
merkes med fødselsnr. og
navn. Fyll kun inn beløp.

………….……….……………………………………………..
Kontonummer

Jeg gir med dette betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste min konto med inntil angitt beløp for overføring til
betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Jeg gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente
opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Denne
engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv
virkedager etter den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

Utbetaling
Avtalen er bundet til pensjonsalder og utbetales tidligst fra fylte 62 år. Utbetalingen må skje over en periode på minimum 10 år. (18 år hvis utbetaling
fra 62 år).
Avtalen kan ikke sies opp (gjenkjøpes) for å få utbetalt pensjonskapitalen.
Ved dødsfall skjer utbetalingen primært til barn under 21 år, sekundært til ektefelle/samboer/registrert partner, eventuelt som engangsutbetaling til
kundens dødsbo. Se avtalevilkår for detaljer.

Kunde- og legitimasjonskontroll
Påkrevd for nye kunder av Danica. Bekreftet kopi av legitimasjon sendes Danica Pensjon AS sammen med kjøpsblanketten.
Kunden er PEP (politisk eksponert person), i familie eller medarbeider
med PEP
Kunden er norsk statsborger, bosatt i Norge

JA

NEI

Kunden har vært bosatt i Norge i siste 5 år
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA):
Er du skattepliktig til USA?
Hvis ja, oppgi Tin-kode:

Politisk eksponert person (PEP)
En PEP er en person som innehar et høytstående
offentlig verv (for eksempel medlem av regjering,
nasjonalforsamling, høyesterett el.l.) i en annen stat
enn Norge.

(Social Security number)

Forsikringstaker
har legitimert
seg ved

Pass

Bankkort

Førerkort

Oppgi pass-, førerkort-, bankkortnummer/spesifikasjon

Annen gyldig legitimasjon
Hvis ”annen”, vennligst spesifiser

Danicas eksemplar

Tegningsblankett – IPS

Tegning av investeringsportefølje

Når du tegner en IPS avtale får du automatisk investeringsprofilen Danica Balanse middels
aksjeandel som er en alderstilpasset investeringsprofil. Det innebærer at vi gradvis
reduserer andelen aksjer i porteføljen din jo eldre du blir. Dette reduserer risikoen for store
svingninger på sparesaldoen din. Du kan når som helst endre investeringsvalg i
nettløsningene.

Samtykke, erklæring og underskrift

Jeg samtykker i at Danica Pensjon kan sende nyttig informasjon og tilbud via e-post og andre elektroniske kanaler.
Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon) er et heleid datterselskap av Danica Pension, Livforsikringsaktieselskab, i Danmark som
igjen er et heleid datterselskap av Danske Bank A/S, et av Nordens største finanskonsern.
For å forbedre oppfølging av deg som kunde, gi best mulig kundeservice, og at rådgivning og tilbud skal være mest mulig tilpasset dine behov,
er det nødvendig at Danica Pensjon utleverer opplysninger til Danske Bank og andre selskaper i konsernet om ditt kundeforhold. For å ha
anledning til å utlevere andre opplysninger enn navn/firma, adresse, fødselsdato, kontaktinformasjon, type finansiell tjeneste/produkt og
selskapstilhørighet i konsernet, trenger vi ditt samtykke. Eksempelvis er det nødvendig med ditt samtykke dersom medarbeidere i Danske
Bank skal få innsyn i dine avtaler med Danica Pensjon i forbindelse med rådgivning.
Samtykker du til at Danica Pensjon kan utlevere transaksjons- og andre opplysninger om ditt avtaleforhold til de andre selskapene i Danske
Bank-konsernet, herunder; avtalte premier, saldo, beholdning av fondsandeler, forsikringsdekninger og -summer for livsforsikringer og andre
lignende opplysninger? Samtykket gjelder ikke helseforhold og andre sensitive opplysninger.
Ja, jeg samtykker

Samtykket til å utlevere opplysningene kan når som helst trekkes
tilbake ved en henvendelse til Danica Pensjon.

Nei, jeg samtykker ikke

Jeg er blitt gjort kjent med:

● at forsikringstakeren er ansvarlig for å påse at søknaden er riktig utfylt. Danica Pensjon er uten ansvar for det økonomiske tap som kan
oppstå ved at søknaden er galt utfylt/lagt inn i systemet. ● at Danica Pensjon ikke garanterer verdiutviklingen. ● at jeg kan få nærmere
opplysninger (prospekt) om de eiendeler kontrakten kan tilsluttes (investeringene) ved henvendelse til Danica Pensjon. ● at forsikringen først
trer i kraft når søknaden er godkjent og avtalt beløp er trukket fra konto. ● at det trekkes risikopris, administrasjonsomkostninger,
fondsprovisjoner og flyttegebyr, samt størrelsen på disse. ● at fondsprovisjoner følger den til enhver tid gjeldende prisstruktur fastsatt av
Danica Pensjon og fondsforvalter. ● at Danica Pensjon er uten ansvar dersom betalingsfullmakten avvises av betalerens bank. ● at reglene for
avtalen følger skattereglene til enhver tid.
Informasjon etter pålegg fra Datatilsynet. Jeg er videre kjent med: ● at eventuell forsikringsutbetaling vil kunne avhenge av at kravstilleren gir
forsikringsselskap de nødvendige fullmakter for innhenting av ytterligere opplysninger. ● at de opplysninger jeg avgir kan bli kontrollert mot
offentlig tilgjengelige registre. ● at selskapet har rapporteringsplikt til en del offentlige myndigheter og at de i denne sammenheng vil kunne bli
utlevert opplysninger om kunden til myndighetene.
Når du signerer avtalen bekrefter du at kommunikasjon i avtaleforholdet kan skje elektronisk. Du finner dokumenter knyttet til avtalen på
Danica Nettpensjon. Dokumentene anses for å ha kommet frem når de er gjort tilgjengelige i dokumentarkivet. Elektronisk kommunikasjon har
for øvrig de samme rettslige virkninger som om dokumentene skulle vært sendt i vanlig post. Samtykket er ikke til hinder for kommunikasjon via
vanlig post. Ønsker du å få tilsendt dokumenter i posten koster det 0,15% av G årlig.
Sted, dato

Kundens signatur

Kontornummer

Rådgiver

B
…………………………..
B-nummer

……………………………………………………………………..……………..

Danica Pensjon

Navn

Tegningen er basert på

Sted

Dato

Postboks 6003 Torgarden
7434 Trondheim

Rådgivning
Registrert av
Ekspedisjon

Tlf 73 56 32 00 Faks 8540 7966
Org.nr: 977465478

Danicas eksemplar

Danica Balanse
Middels aksjeandel

Investeringsportefølje

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forhold
mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

1.

Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom
betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og
betalingsoppdrag.

2.

Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens
gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste
oppgitt konto for påløpte kostnader.

3.

Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil
levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.

4.

Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med
betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller
et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på
avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.

5.

Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på
belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre
dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn
umiddelbart.

6.

Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i
engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert
oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens
gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker
en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.

7.

Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers
rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

Kundens eksemplar

Vilkår for Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel

Danicas eksemplar

……………………………………….

Kredit kto.nr.: 8101.07.76732

……………………………………….

KID nr.: ……………………………………………..

……………………………………….

Forsikringsnummer: ……………………………..

……... ……………………………..

Fødselsnummer: ……………………...…………..
Antall trekk pr. år: 12
Maks beløp pr.trekk: ______________ kr
Maks beløp pr år: ________________ kr

Ja, jeg ønsker å betale min IPS i Danica med AvtaleGiro
Belast mitt kontonr.: _____________________
Jeg har gjort meg kjent med, og aksepterer de vedlagte avtalevilkår for AvtaleGiro.
Sted/dato:..................................................Underskrift: .........................................
Legg svarkupongen i svarkonvolutten og send inn. Porto er betalt. Danica vil sende
meldingen videre til din bank.
Danica Pensjon 7466 Trondheim

5. Forhåndsvarsel til kontohaver

AvtaleGiro er en tjeneste hvor kontohaver gir sin bank i
oppdrag å betale regninger ved å belaste kontohavers
konto for overføring til betalingsmottakers konto. Bare
betalingskrav (regninger) fra betalingsmottakere som
kontohaver har gitt banken en belastningsfullmakt (fast
betalingsoppdrag) for, omfattes av tjenesten. De
betalingsmottakere som kontohaver har opprettet slik
fullmakt for, vil sende betalingskravet til banken. Senest
syv dager før regningene skal betales, vil det bli sendt
varsel til kontohaver med informasjon om hvilke regninger
som skal betales og hva regningene gjelder. Kontohaver
kan inntil dagen før betaling skal skje, stanse betalingen.

Kontohaver vil bli sendt varsel om forestående betalinger
senest syv dager før belastning av kontohavers konto skal
finne sted, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Varselet
skal være skriftlig og minst inneholde opplysninger om
betalingsmottaker, beløpets størrelse, hva betalingen
gjelder og tidspunktet for belastning av kontohavers konto
(betalingsdag). Kontohaver skal på grunnlag av tilsendt
varsel kontrollere at opplysningene er i overensstemmelse
med kontohavers noteringer og avgitte faste
betalingsoppdrag. Kontohaver må ta kontakt med banken
uten ugrunnet opphold for å rette opp eventuelle
uoverensstemmelser.

2. Avtaleinngåelse

6. Stansing av enkeltstående betalinger

AvtaleGiro kan bare benyttes for belastning av konto som
AvtaleGiro-avtalen er inngått for. Avtalevilkårene for
AvtaleGiro suppleres av bankens Alminnelige vilkår for
innskudd og betalingsoppdrag. Ved motstrid går
Avtalevilkårene for AvtaleGiro foran Alminnelige vilkår for
innskudd og betalingsoppdrag. Kostnader ved å opprette,
ha og bruke AvtaleGiro fremgår av bankens gjeldende
prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen
egnet måte.

Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal
gjennomføre en enkeltstående betaling som fremgår av
tilsendt varsel, kan kontohaver til og med dagen før varslet
belastningsdag, kreve betalingen stanset (stoppet).
Stansing skjer på den måte som er avtalt (for eksempel ved
elektroniske medier) eller ved henvendelse til banken.
Dersom betalingen stanses, er banken ikke ansvarlig for
eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som
betalingsmottaker krever på grunn av stansingen.

3. Fast betalingsoppdrag

7. Nærmere om gjennomføringen av betalingen

For hver betalingsmottaker som skal omfattes av
AvtaleGiro, skal kontohaver avgi særskilt
belastningsfullmakt (fast betalingsoppdrag) til banken. For
samme betalingsmottaker kan det gis flere faste
betalingsoppdrag dersom kontohaver ønsker det og
betalingsoppdragene er av forskjellig art. På forespørsel vil
banken gi kontohaver informasjon om hvilke
betalingsmottakere som er tilsluttet ordningen. I et fast
betalingsoppdrag skal minst angis betalingsmottakers navn,
adresse og kontonummer samt høyeste belastningsgrense
og det tidsrom belastningsgrensen knytter seg til. Ved
avgivelse av fast betalingsoppdrag må oppgis et
kundeidentifikasjonsnummer (KID) fra et nyere
betalingskrav som det faste betalingsoppdraget omfatter. Et
fast betalingsoppdrag kan tilbakekalles, sperres og endres
av kontohaver ved melding til banken. Et tilbakekall, en
sperring eller en endring skal være gjennomført senest
påfølgende virkedag etter at kontohavers meddelelse er
mottatt av banken. Banken kan ikke endre et fast
betalingsoppdrag uten samtykke fra kontohaver, med
unntak av betalingsmottakers kontonummer. Banken skal
periodisk sende kontohaver informasjon om avgitte faste
betalingsoppdrag.

Innenfor rammen av det faste betalingsoppdrag, vil banken
gjennomføre en betaling ved å belaste kontohavers konto
på varslet belastningsdag. Selv om det i et fast
betalingsoppdrag er angitt betalingskravets art, vil banken
ikke kontrollere hva betalingen gjelder. Betalingsoppdraget
vil bli godskrevet betalingsmottakers bank innen utløpet av
første virkedag etter varslet belastningsdag.

4. Bruk av betalingsinformasjon
Kontohaver samtykker i at nødvendige opplysninger om
kontohaver og faste betalingsoppdrag kan gis til
betalingsmottaker og betalingsmottakers bank.
Opplysningene vil gjøre det mulig for betalingsmottaker å
fremsette betalingskrav mot kontohaver gjennom
AvtaleGiro-systemet og sikre korrekt identifisering av
mottatte betalinger. Kontohaver samtykker videre i at
banken på bakgrunn av informasjon om hans øvrige
betalinger, foreslår hvilke kreditorer AvtaleGiro-tjenesten
kan benyttes for.

8. Avvisning av betalingsoppdrag
Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet
ligger utenfor fastsatte rammer i det faste betalingsoppdrag
eller dersom kontohaver har stanset (stoppet) betalingen.
Banken vil kontrollere om det er dekning på konto for det
beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekning på
kontoen på varslet belastningsdag, vil banken enten avvise
oppdraget straks, eller i de påfølgende (2 til 5) virkedager
forsøke å belaste kontoen (med dekningskontroll). Ved flere
betalingskrav eller betalingsoppdrag som skal belastes
samme dag, har banken intet ansvar for i hvilken
rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt
hvilke betalinger som ikke blir gjennomført på grunn av
manglende dekning. Hvis betalingen ikke gjennomføres av
årsaker som nevnt ovenfor, vil kontohaver bli meddelt dette
av banken og få tilbud om annen betalingsmåte (for
eksempel få tilsendt giroblankett). Informasjon om annen
betalingsmåte gis av banken. Banken vil også informere
kontohaver dersom betalingsmottaker annullerer
betalingskravet.

Kundens eksemplar

1. Kort beskrivelse av AvtaleGiro

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 187.268 pr
1.5.2017).

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.

