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BAKGRUNN

Ny lov om Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) ble
iverksatt 1.1.2020. Arbeidstakere født mellom 1.1.1960
og 31.12.1969 forblir i gammel ordning. For denne
gruppen arbeidstakere, ble partene enige om en rimelig
kompensasjonsmodell. I henhold til dette har partene
blitt enige om å etablere en innskuddsbasert kollektiv
livrente.

INNSKUDDSBASERT KOLLEKTIV LIVRENTE

Ordningen omfatter utelukkende ansatte født mellom
1.1.1960 og 31.12.1969 som hadde opptjening i PTS før
31.12.2019, og som står tilsluttet fartstidsbasert PTS.
Ordningen gjelder ikke de som er registrert i ny PTS med
inntektsbasert opptjening.

FASTSETTELSE AV DEN INDIVIDUELLE SPARESATSEN

Det foretas to beregninger for å fastsette den

individuelle sparesatsen.

1. Grunnberegning

Beregningen baserer seg på at årlig alderspensjon
sammen med pensjon fra PTS skal utgjøre ca. 60 % av
sluttlønn etter 30 års medlemstid i ordningen. Sluttlønn
er i denne sammenheng regulativlønn + nattillegg som
følge av arbeidstidsordningen. Maksimalt antall år som
kan oppnås i denne grunnberegningen vil utgjøre 10 år
(10/30).

2. Tilleggsberegning

Tilleggsberegningen omfatter ansatte pr. 1.1.2020 og

som oppfyller følgende krav:

• født i tidsrommet 1.1.1960 til 31.12.1963

• minst 10 års fartstid før 1.1.2020 på denne
overenskomsten

• ved fylte 60 år kan oppnå minimum 150
måneders fartstid i PTS

De som oppfyller alle kravene ovenfor vil få innregnet 

inntil  4 års pensjonsopptjening (4/30). Tillagt 

pensjonsopptjening gis ved beregningstidspunktet 

1.1.2020 slik at de født i 1960 gis 4 år, og deretter 

degressivt slik at de født i 1963 gis 1 år.

Tilleggsberegningen gjelder kun frem til fylte 60 år og 

inngår ikke i videre opptjening.

3. Skattekompensasjon

Beregningen inkluderer en generell skattekompensasjon

for den ansatte som følge av at ordningen erstatter en

skattefavorisert kollektiv tjenestepensjonsordning.
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HVOR FINNER DU DIN INDIVIDUELLE SPARESATS?

Den individuelle sparesatsen finner du i forsikringsbeviset. 

Dette finner du i postkassen din i nettbanken (dnb.no). 

Sparesatsen vil også være tilgjengelig i nettbanken(dnb.no).

OPPTJENING- OG UTTAKSREGLER

Hovedregelen er en utbetaling mellom 60 og 67 år, dog 
etter følgende prinsipper:

• Den enkelte har rett til å starte uttak fra 60 år 
dersom en har sluttet i foretaket

• Fortsetter opptjeningen frem til 62 år dersom 
arbeidstakeren fortsetter i foretaket

• Kan tas ut fra 62 år dersom en fortsetter i foretaket 
etter 62 år

• Fortsetter en i foretaket etter 62 år må uttak starte 
senest ved fylte 65 år

• Minste utbetalingstid er 2 år



SKATTEREGLER

Innbetalinger fra arbeidsgiver til innskuddsbaserte 

kollektive livrenteordninger blir skattlagt som lønn for 

den enkelte arbeidstaker. Den enkelte arbeidstaker blir 

kompensert for dette. Under utbetaling er det kun 

avkastningen fra den kollektive livrenten som beskattes. 

Avkastningen skattlegges som kapitalinntekt.

HVA SKJER VED DØDSFALL?

Til forskjell fra innskuddspensjon arver ikke etterlatte 

den oppsparte kapitalen ved dødsfall. I en kollektiv 

livrente tilføres oppsparte midler forsikringsfellesskapet 

og fordeles på øvrige medlemmer i tilsvarende 

pensjonsavtaler.

LANGTIDSSYKDOM - INNSKUDDSFRITAK

Ved hel eller delvis arbeidsuførhet blir innskuddene dine 

videreført som om du fortsatte i arbeid frem til 62 år.

SPAREVALG

Alle ønsker en god pensjon, men investeringer i aksjer 

kan for mange oppleves som utfordrende. Våre 

pensjonsprofiler gjør pensjonssparing enkelt. Du velger 

en pensjonsprofil, og når du nærmer deg pensjonsalder 

reduseres aksjeandelen automatisk. Dette for å unngå at 

pensjonskapitalen utsettes for uheldige svingninger i 

aksjemarkedet.

Din oppsparte pensjonskapital er plassert i Min 

pensjonsprofil standard, men du kan selv velge å bytte 

pensjonsprofil. Det er viktig at du velger en 

pensjonsprofil som passer for deg. 

PENSJONSPROFILER
Du kan velge mellom tre pensjonsprofiler med ulik risiko.

• Min pensjonsprofil forsiktig – aktiv forvaltning (starter 
med 50 prosent aksjer)

• Min pensjonsprofil standard - aktiv forvaltning (starter 
med 80 prosent aksjer)

• Min pensjonsprofil offensiv – aktiv forvaltning (starter 
med 100 prosent aksjer)
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Dersom du ønsker å endre pensjonsprofil kan du enkelt 
gjøre dette i innlogget nettbank eller via appen Spare. 
Dersom du ønsker mer informasjon om de ulike 
profilvalgene anbefaler vi at du tar et enkelt kurs. Kursene 
finner du her.

HAR DU SPØRSMÅL OM PENSJON?
DNBs pensjonsrådgiverne er tilgjengelige alle hverdager 
mellom klokken 08.00 og 17.00 (fredag 16.00). De treffes 
på telefon 915 04800. Du kan også sende en melding via 
postkassen på dnb.no ved å velge Skriv til oss. Ønsker du å 
bli kontaktet av en pensjonsrådgiver? Send pensjon til 
04800, så ringer vi deg.

https://dnb-open.motimate.app/training/course/endre-inversteringsvalg/chapter/n-e18260ed-026e-4ac9-a992-e881a2e69a62

