Forhåndsinformasjon Nordnet pensjonskapitalbevis
med tilhørende alderspensjonskonto

Om pensjonskapitalbevis
Et pensjonskapitalbevis viser oppspart kapital knyttet til en
alderspensjonskonto fra en innskuddspensjonsordning, eller fra en
individuell pensjonsspareavtale etter lov om individuell pensjonsordning
(IPS). Pensjonskapitalbevis utstedes i forbindelse med opphør av
medlemskap i en innskuddspensjonsordning, og ved avslutning av
individuell pensjonsspareavtale (IPS).
Hvis du har hatt flere arbeidsgivere, kan du ha flere
pensjonskapitalbevis. Det lønner seg ofte å samle dem på ett sted og
slå dem sammen. Du får da en enkel oversikt over din samlede
alderspensjonskapital tilhørende pensjonskapitalbevis.
Utbetaling
Utbetaling fra alderspensjonskonto tilhørende pensjonskapitalbevis kan
kun benyttes til alderspensjon. Du velger selv når du vil starte utbetaling
av pensjonen din, tidligst fra fylte 62 år, men i noen tilfeller tidligere
dersom du har vært omfattet av en stilling med lavere pensjonsalder
iht. gjeldende regler. Du velger hvor mange år pensjonen skal
utbetales over, men minimum 10 år, og minst til fylte 77 år. Alderspensjon
kan utbetales månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig og kommer i
tillegg til pensjon fra folketrygden, pensjon fra andre pensjonsordninger
og eventuelle pensjonskapitalbevis hos andre selskaper og eventuell lønn
du måtte ha.
Investeringsunivers og investeringsrisiko
Kapital på alderspensjonskonto tilhørende pensjonskapitalbevis kan
investeres i verdipapirfond, ETFer og bankinnskudd. Gjennom å flytte
pensjonskapitalbeviset til Nordnet får du også tilgang til et av
markedets største fondsunivers, med en bred plattform av
verdipapirfond og ETFer fra flere av verdens fremste fondsforvaltere.
Nordnet gjør oppmerksom på at avkastningen ved investering i fond
kan bli både positiv og negativ. Historisk avkastning for fond gir ingen
garantier for fremtidig utvikling eller fremtidig avkastning. Før du
investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos
fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden
og på fondets produktside på nordnet.no.
Kostnader
Ettersom du selv forvalter sparemidlene på din alderspensjonskonto,
kan vi tilby et kostnadsnivå som er blant markedets laveste. Vi gir deg
fullt innsyn i vår kostnadsstruktur. Du skal enkelt kunne forutse dine
kostnader knyttet til ditt pensjonskapitalbevis hos Nordnet, og enkelt
kunne sammenligne oss med andre aktører. Hos Nordnet skiller vi tydelig
mellom kostnader knyttet til administrasjon og fondshandel.

Transaksjonsrelaterte kostnader
Kjøp og salg av fond er uten kostnad, med visse unntak, se prislisten på
nordnet.no For kjøp og salg av børsnoterte fond (ETFer) betales
kurtasje, se prislisten på nordnet.no
Forvaltningsavgifter fond
Hvert enkelt fond tar ut forvaltningsavgifter. Disse kostnadene er
inkludert i beregningen av fondets netto andelsverdi (kurs). Størrelsen
på administrasjonskostnader fremkommer av fondets nøkkelinformasjon
publisert på nordnet.no. Nordnet har også en oversikt over
forvaltningsavgifter tilknyttet hvert fond i prislisten på nordnet.no.
For Nordnets tilrettelegging og distribusjon av fondsandeler på
Nordnets handelsplattform mottar Nordnet en andel av
forvaltningsavgiften, såkalt returprovisjon. Størrelsen på Nordnets andel
fremkommer i listen over forvaltningsavgift publisert i prislisten på
nordnet.no.
Flytt dine pensjonskapitalbevis til nordnet
For å flytte dine pensjonskapitalbevis til oss må du signere vår
kontoavtale for pensjonskapitalbevis og flyttefullmakt. Dokumentene
finner du på produktsiden for pensjonskapitalbevis på nordnet.no. Hvis
du ønsker mer informasjon om flytting av pensjonskapitalbevis, kan du
også kontakte kundeservice på kundeservice@nordnet.no eller på
telefon nr 23 33 30 23.
Hvis du er usikker på hvem som holder ditt pensjonskapitalbevis,
eller om du har flere pensjonskapitalbevis, finner du en oversikt over
pensjonskapitalbevis på norskpensjon.no.
Nærmere om Nordnet
Nordnet Bank NUF (Nordnet), som er en norsk filial av den svenske
banken Nordnet Bank AB, tilbyr deg å flytte alle dine
pensjonskapitalbevis til Nordnet. Nordnets hovedsakelige virksomhet er å
drive effektiv verdipapirhandel over Internett og tilby et komplett utvalg
av tjenester for handel og sparing i finansielle instrumenter.
Nordnet Bank AB står under tilsyn av den svenske Finansinspektionen.
Nordnet Bank NUF står delvis under tilsyn av Finanstilsynet. Nordnets
virksomhet i Norge er underlagt norsk rett med verneting i Norge.
Vi kommuniserer med deg på norsk via www.nordnet.no og e-post, i
spesielle tilfeller via post. Vår kundeservice via telefon og e-post står til
din disposisjon. Det gjøres oppmerksom på at noe skriftlig kommunikasjon
vil kunne foreligge på svensk.

Pensjonskapitalen tilknyttet pensjonskapitalbeviset belastes med
følgende kostnader, som fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste
på nordnet.no.
Administrasjonsrelaterte kostnader:
Årlig administrasjonskostnad: 0
Kostnad ved utbetalinger: 0
Kostnad ved endring av avtalens oppsett: 0
Flyttekostnad til Nordnet: 0
Flyttekostnad fra Nordnet: 199,-
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