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Pensjonsreformen og mulighet for uttak av alderspensjon
Fra 2011 trådte den nye pensjonsreformen i kraft. Det betyr at det er mulig å starte uttak av
alderspensjon fra folketrygden og/eller pensjonsordningen fra du har fylt 62 år. Dette gjelder
også for fripoliser du måtte ha i pensjonskassen eller hos andre livselskaper.
Valget er ditt
Pensjonsreformen åpner dessuten for at du selv kan velge om du ønsker å ta ut hel eller
delvis alderspensjon - såkalt gradert pensjon - både fra folketrygden og tjenestepensjonen.
Fripoliser kan ikke tas ut gradert, men kun som full ytelse (100 %). Alderspensjon fra
folketrygden og tjenestepensjonen kan tas ut uavhengig av hverandre. I tillegg kan du fritt
kombinere fortsatt arbeid med pensjon.
Selv om Norges nye pensjonssystem byr på større valgfrihet for den enkelte, legges det
samtidig vekt på at det skal lønne seg å jobbe. Det betyr at pensjonsutbetalingen vil bli
lavere jo tidligere du starter utbetalingen, og tilsvarende høyere jo lenger du venter med å
starte uttaket. Fortsetter du å arbeide vil pensjonsbeholdningen din øke både i folketrygden
og tjenestepensjonsordningen.
Ved full opptjening (30/30) i ytelsesordningen ved oppnådd pensjonsalder (67 år), vil du gå
over til innskuddspensjon ved arbeid utover 67 år i bedriften.
Tidlig uttak av pensjonen
Du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra du fyller 62 år og utbetalingen må
påbegynnes innen du fyller 75 år.
Aker Pensjonskasse sender ut et informasjonsbrev i god tid før oppnådd pensjonsalder (67
år). Gå inn på kunde.eikos.no/aker, velg Service Desk og fyll ut skjema for å søke om
pensjon.
Ønsker du å starte uttaket før 67 år følger du samme prosedyre. Du må melde fra om
ønsket uttak to måneder i forkant av det tidspunktet du ønsker å påbegynne utbetalingen.
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Uttaksskjema ligger på våre internettsider kunde.eikos.no/akerunder medlemsservice. Du
kan også kontakte vår pensjonsleverandør Eikos pr. e-post akerpensjon@eikos.no
eller telefon 22 01 25 07 eller kontakte Aker Pensjonskasses administrasjon pr. e-post
pensjonskassen@akerpensjonskasse.com eller telefon 67 51 30 00.
Viktig å vite
•

Fripoliser kan ikke tas ut gradert, kun som full ytelse (100 %).

•

Velger du å starte utbetaling av alderspensjon før du fyller 67 år, vil pensjonskassen
beregne et seleksjonsfradrag. Dette er en kompensasjon fordi pensjonskassen
påtar seg et større ansvar for de som starter uttaket tidlig, og pensjonen skal
dermed utbetales over flere år enn tidligere forutsatt. Dette fradraget utgjør 0,5
prosent av premiereserven ved uttak ved 62 år, og forholdsmessig mindre ved
senere uttak. Fradraget vil altså gi en litt lavere pensjon.

Din alderspensjon fra Aker Pensjonskasse fremkommer også i portalen
www.norskpensjon.no – hvor du finner en oversikt over alle dine fripoliserettigheter i forhold
til alderspensjon og uførepensjon. Her kan du også beregne pensjonen din fra
Folketrygden.
Vi anbefaler at du logger inn på Din Pensjon på www.nav.no for å gjøre beregninger og
simuleringer både for ordinær alderspensjon og AFP-ordningen for de som er omfattet i.
Detaljerte regler om AFP-ordningen finnes på www.afp.no. Husk at du må være i arbeid i
Norge når du søker om AFP og at det stilles særskilte krav for utestasjonerte arbeidstakere.
Trenger du en beregning av alderspensjon fra pensjonskassen ved ulike uttaksaldre, kan
du sende en bestilling pr. e-post til pensjonskassen@akerpensjonskasse.com.

Med vennlig hilsen
for Aker Pensjonskasse

Berit Mørck
Daglig leder
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AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i tariffavtale mellom en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon og en
landsomfattende arbeidstakerorganisasjon, eller mellom en bedrift og en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon. Det er
arbeidstakere som jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale med AFP, som omfattes av Fellesordningen for AFP
(Fellesordningen).
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