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Hva skjer når du slutter i et medlemsforetak i Aker Pensjonskasse
Opphør av medlemskap og eiendomsrett til opptjent pensjon
Medlemskapet opphører når en arbeidstaker slutter i et av medlemsforetakene i Aker
Pensjonskasse uten rett til straks begynnende pensjon.
Pensjonskassens ansvar for fulle pensjonsbeløp opphører 14 dager etter at foretaket eller
pensjonskassen har sendt deg påminnelse om at forsikringen er opphørt. Dette skjer vanligvis i
foretakets bekreftelse på at du har mottatt oppsigelsen.
En til to måneder etter at pensjonskassen har fått melding om at du har sluttet i foretaket, vil du få
tilsendt fripolise fra pensjonskassen (se forklaring under) eller eventuelt et tilbud om å tegne
individuell pensjonsavtale (IPA). Samtidig får du mulighet til å tegne en fortsettelsesforsikring.
Arbeidstaker som slutter uten straks begynnende pensjon, har til enhver tid eiendomsrett til
opptjent pensjon beregnet på grunnlag av den premiereserve som er oppsamlet for vedkommende
i pensjonskassen ved fratreden. Sykmeldt arbeidstaker kan ikke meldes ut av ordningen før
friskmelding foreligger.
Med premiereserve menes her beløp som er opparbeidet for medlemmet gjennom årlig
premiebetaling i pensjonskassen. Hvis sammenhengende medlemstid i pensjonsordningen er
mindre enn 12 måneder, faller retten til opptjent pensjon på grunnlag av denne premiereserve bort.
Premiereserven skal i så fall tilføres medlemsforetakets premiefond.
Fripolise
Har du vært medlem i pensjonsordningen i 12 måneder eller mer ved fratreden, får du med deg en
fripolise når du slutter. Denne polisen er tegnet i Aker Pensjonskasse. Hvis du ønsker å fortsette
forsikringen med de pensjonsbeløp du var sikret øyeblikket forut for utmeldingstidspunktet, kan du
selv betale videre på forsikringen. Et slikt tilbud om fortsettelsesforsikring vil du få fra DNB Liv. Vi
oppfordrer deg til å behandle fripolisen som et verdidokument.
Inflasjonsjustering
Hvis du tegner fortsettelsesforsikring kan forsikringen utstedes med rett til å regulere ytelsene i takt
med folketrygdens grunnbeløp - såkalt G-regulering. Premien vil da øke.
Skattefradrag på privat pensjonssparing
Hvis du tegner fortsettelsesforsikring er premien på fripolisen vanligvis fradragsberettiget på
skattbar inntekt. Maksimum skattefradrag på totalt innbetalte pensjonspremier er for tiden kr.
15.000,-.
Ytterligere informasjon om pensjonsordningen fås ved henvendelse til personalavdelingen eller
Aker Pensjonskasse.
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