
Få oversikt over pensjonen din

Vi i Nordea Liv ønsker at du skal få mest mulig ut av pensjonsavtalen arbeidsgiveren din har 
for deg. Vi oppfordrer deg spesielt til å få oversikt over din fremtidige pensjon, og ta stilling 
til hvordan innskuddene dine skal investeres. 

Vi har Nordea Liv som pensjonsleverandør for vår innskuddspensjonsavtale. For at du skal få 
mest mulig ut av innskuddspensjonen din, kan det være fornuftig å lese gjennom denne 
artikkelen fra Nordea Liv. 

Hva får du i pensjon? 

Ved å logge deg inn på nordealiv.no får du enkelt oversikt over pensjonen din. 
Her kan du blant annet se:

- Pensjonen arbeidsgiver sparer for deg
- Pensjonen din fra folketrygden (dersom du godkjenner dette)
- Eventuelle fripoliser eller pensjonskapitalbevis du har fra tidligere arbeidsgivere
- Private spareavtaler eller personforsikringer, dersom du har disse i Nordea Liv

Du kan enkelt beregne prognose for din fremtidige pensjon, og dermed se hva du kan 
forvente å få i pensjon. Du vil til enhver tid få oversikt over verdien på pensjonskapitalen din, 
hvordan pensjonen din investeres og hvilken avkastning som er oppnådd. Eventuell 
uførepensjon og etterlattedekninger fremkommer også her.

Logg inn her – www.nordea.no/pd – og få oversikt i dag!



Ta stilling i dag!

Ved å logge inn på nordealiv.no ser du lett hvilke fond og aksjeandel du har i dag, 
og du kan også enkelt bytte fond og endre aksjeandel. 
Logg inn – www.nordea.no/pd.

Jo høyere forventning du har til avkastning, jo høyere risiko må du ta ved å velge 
fond med høyere aksjeandel. 

Her kan du se avkastningen de siste 10 år på tre av Nordea Livs porteføljefond for 
pensjonssparing med henholdsvis 30 %, 50 % og 80 % aksjeandel. 

*Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

30% aksjeandel

6,6%*
Aktiva Bedrift 30

50% aksjeandel

7,4%*
Aktiva Bedrift 50

80% aksjeandel

8,7%*
Aktiva Bedrift 80

Dersom du har lenge igjen til pensjonsalder (minst 10 -15 år), bør du vurdere om du ønsker 
en høyere aksjeandel enn den din arbeidsgiver har valgt ved oppstart. 

Våre porteføljefond, som er spesialtilpasset for pensjonssparing, har en automatisk 
nedtrapping av risiko fra du fyller 55 år. Da reduserer vi gradvis aksjeandelen i 
pensjonskapitalen din. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen din skal 
bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Dersom du ønsker at 
nedtrapping av aksjeandel skal starte et annet tidspunkt enn ved fylte 55 år, kan du for noen 
av våre fond velge å endre alder for når denne skal starte. Du kan lese mer om våre ulike 
fond på www.nordea.no/sjekkfond. 

Utnytt dine muligheter



Ønsker du mer informasjon?

Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=IIpz3Ac-D9c

Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=pgM5lA2uUwk

Se disse filmene, eller les mer på våre nettsider: www.nordea.no/lesompensjon
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