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PENSJON ER VIKTIG
Pensjon er viktig. De valgene du tar i dag har stor betydning 
for fremtidig inntekt. Vi hjelper deg med å få oversikt, 
kunnskap og trygghet, slik at du kan ta egne valg for å påvirke 
din pensjon.

Din arbeidsgiver sparer til pensjonen din hver måned 
gjennom en innskuddspensjonsavtale i DNB. Du er selv 
ansvarlig for hvordan pensjonen din spares, og det er derfor 
viktig at du gjør deg kjent med pensjonssparingen din. 

HVOR FINNER DU PENSJONSAVTALEN DIN?
Opplysninger om pensjonsavtalen din finner du i DNBs 
nettbank. Dette gjelder alle, også du som ikke er bankkunde i 
DNB.

1. Gå inn på dnb.no
2. Logg deg inn med Bank ID fra din bank
3. Gå til Pensjon og Forsikring
4. Gå til Pensjon og velg Mine avtaler

HVA FÅR DU I PENSJON?
Du kan enkelt se hva din arbeidsgiver sparer til deg, og hva 
du får utbetalt i pensjon ved å gå inn på 
pensjonskalkulatoren som du finner i både nettbank og 
appen Spare. Når du logger inn henter vi automatisk inn 
pensjonstall fra folketrygden og pensjonsavtaler fra tidligere 
arbeidsforhold i privat sektor. 

PENSJON FRA BEDRIFTEN
Pensjonsavtalen hos arbeidsgiver gjelder for alle ansatte som 
har fylt 20 år og som jobber over 20 % stilling. Arbeidsgiver 
sparer månedlig en andel av lønnen din, men kun for lønn 
opp til 12 G (G = folketrygdens grunnbeløp. Pengene 
plasseres i en pensjonsprofil hos DNB, men det finnes flere 
ulike profiler du kan velge mellom. Pensjonsinnskuddet fra 
arbeidsgiveren din er en prosentandel av lønnen din.

• 3 % av lønn mellom 0 og 7,1 G
• 15 % av lønn mellom 7,1 og 12 G

SPAREVALG
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. 

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. 

PENSJONSPROFILER
Du kan velge mellom tre pensjonsprofiler med ulik risiko.

• Min pensjonsprofil forsiktig – starter med 50 prosent 
aksjer

• Min pensjonsprofil standard – starter med 80 prosent 
aksjer

• Min pensjonsprofil offensiv – starter med 100 prosent 
aksjer

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.

INNSKUDDSPENSJON I DNB

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


DERSOM DU BLIR ARBEIDSUFØR
Ved sykmelding i over 12 måneder regnes du som 
arbeidsufør, og kan ha krav på arbeidsavklaringspenger og 
uføretrygd fra folketrygden. Forutsatt at du var 100 % 
arbeidsdyktig ved ansettelse, vil pensjonssparingen gjennom 
arbeidsgiver fortsette.

Du vil i tillegg få utbetalt månedlig uførepensjon. Størrelsen 
på utbetalingen fra DNB avhenger av utbetalinger fra andre 
private og offentlige tjenestepensjonsordninger. Samlet 
utbetaling kan ikke utgjøre mer enn det som er avtalt i DNB, 
og opphører når du blir friskmeldt eller når du fyller 67 år.  
Uførepensjonen er en andel av lønnen din, og er en samlet 
beregning av punktene under. 

• 1 % av lønn mellom 0 - 12 G
• 55 % av lønn mellom 6 - 12 G

Se pensjonsavtalen din i DNBs nettbank for beregnet beløp.

DERSOM DU SLUTTER I BEDRIFTEN
Hvis du slutter i bedriften blir du meldt ut av 
innskuddspensjonsavtalen. Ved utmelding overføres 
pensjonskapitalen din til et pensjonskapitalbevis. Dersom du 
har flere pensjonskapitalbevis i DNB, samler vi dem 
automatisk. Du betaler derfor ikke mer enn nødvendig for å 
ha pensjonskapitalbevis i DNB. 

NÅR DU BLIR PENSJONIST
Summen av innskuddene og avkastningen utgjør 
pensjonskapitalen din. Du velger selv når du vil starte 
utbetaling av pensjonskapitalen din, men du kan tidligst 
starte når du fyller 62 år. Pensjonskapitalen utbetales som 
en månedlig alderspensjon. Størrelsen på utbetalingene 
avhenger av innskuddene, avkastningen og hvor lenge 
pensjonen skal utbetales. Utbetalingen må vare i minimum 
10 år og minst til du er 77 år, og beskattes som 
pensjonsinntekt.

VED DØDSFALL
Dersom du dør vil pensjonskapitalen din bli utbetalt til dine 
etterlatte. Først sikres barn under 21 år en årlig pensjon på 
inntil 1 G frem til de fyller 21 år. Deretter benyttes 
gjenværende pensjonskapital til å gi ektefelle/samboer 
pensjon i minst 10 år. Har du verken barn under 21 år eller 
ektefelle/samboer, utbetales pensjonskapitalen som et 
engangsbeløp til dødsboet.

PENSJONSKONTO
På pensjonskontoen din samles innskuddspensjon fra både 
nåværende og tidligere arbeidsgivere helt automatisk. Det betyr 
bedre oversikt, lavere kostnader og muligheter for mer i pensjon 
til deg.

Med pensjonskonto i DNB får du gode investeringsmuligheter og 
full oversikt over din pensjon i appen Spare. Vi hjelper deg å ta 
riktige valg for din pensjon!

HVORDAN SKAL JEG LÆRE MEG DET SOM TRENGS FOR Å TA 
RIKTIGE VALG?
DNB har utviklet enkle kurs slik at du skal lære deg  det 
grunnleggende som trengs for å ta riktig valg. Vi har gjort pensjon 
enkelt å forstå. Noen av kursene inneholder forklaringer med 
videoer som du kan spille av om og om igjen. 

HVILKE INFORMASJON FINNER JEG I KURSENE?
• Din pensjon i DNB
• Hva er pensjon?
• Hva skjer hvis du slutter, blir arbeidsufør eller dør?
• Når du blir pensjonist
• Sjekk hva du tjener i fremtiden
• Visste du at du kan påvirke pensjonen din?
• Pensjonskonto i DNB

HVOR FINNER JEG KURSENE? 
Kursene finner du via vedlagt lenke dersom du bruker pc. Lenken 
kan også benyttes fra mobil. Du har også mulighet til å scanne 
QR-koden for å komme direkte inn til registrering fra mobil.

Registrer deg 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.

INNSKUDDSPENSJON I DNB

https://open.motimate.app/org/dnb-pensjon/register


Innledning
Pensjonstrygden for sjømenn er en obligatorisk 
tjenestepensjonsordning som ble etablert ved lov 3. desember 
1948. Loven har vært endret en rekke ganger, i stor grad for å 
tilpasse den til endringer i folketrygdens pensjonssystem.

Etter endring av loven med virkning fra 1. januar 2020 er 
ordningen nå todelt mellom en fartstidsbasert og en 
inntektsbasert ordning. De medlemmer som var 50 år eller 
eldre 1. januar 2020 tilhører fartstidbasert ordning. For disse 
blir det ingen endringer verken i opptjening eller utbetaling av 
pensjon.

Nye medlemmer uansett alder og eksisterende medlemmer 
under 50 år 1. januar 2020, vil få opptjening i inntektsbasert 
ordning.  I denne ordningen opparbeider medlemmene en 
pensjonsbeholdning.  Verdien av fartstid opptjent før 1. januar 
2020 overføres til  pensjonsbeholdningen når medlemmet 
fyller 62 år, men utbetales etter reglene i inntektsbasert 
ordning.

Dette heftet skal gi deg kortfattet informasjon om rettighetene 
dine i Pensjonstrygden for sjømenn. Første del beskriver 
inntektsbasert ordning som gjelder nye medlemmer uansett 
alder og eksisterende medlemmer under 50 år 1. januar 2020. 
Andre del beskriver fartstidsbasert ordning og gjelder 
medlemmer som var 50 år eller eldre 1. januar 2020. 

Medlemsportalen
Pensjonstrygden for sjømenn har en selvbetjeningsløsning for 
kommende og nåværende pensjonister. Ved å gå inn på 
hjemmesiden www.pts.no og logge inn i medlemsportalen kan 
du med tre enkle skritt søke om pensjon. I mange tilfeller 
kommer svaret innen 1 minutt.

Medlemsportalen kan også gi deg oversikt over din opptjente 
fartstid i henhold til fartstidsbasert ordning eller din 
pensjonsopptjening i henhold til inntektsbasert ordning, og du 
kan beregne hvor mye du kan få i pensjon før du søker.

I medlemsportalen finnes det en meldingsinnboks hvor du vil 
motta vedtak, pensjonsslipper, melding om årlig 
pensjonsregulering og annen informasjon relevant for din 
sjømannspensjon. Varsel om at det finnes nye meldinger i 
meldingsinnboksen blir sendt til din e-postadresse. Du kan 
også sende meldinger til PTS fra meldingsboksen.

Du kan også logge inn i medlemsportalen via appen «Ditt PTS». 
Appen lastes ned ved å gå til App Store (for iOS enheter) og til 
Google Play (for Android enheter) og søke etter «Ditt PTS». 
Klikk deretter på «installer» og appen blir lastet ned til din 
mobil eller nettbrett.

Inntektsbasert ordning
Er du nytt medlem av PTS eller er eksisterende medlem og under 
50 år 1. januar 2020 omfattes du av dette regelverket

Nye medlemmer, uansett alder, og eksisterende medlemmer 
som er yngre enn 50 år 1. januar 2020, får all opptjening fra og 
med dette tidspunktet i henhold til reglene i inntektsbasert 
ordning. De som er yngre enn 50 år på 
ikrafttredelsestidspunktet, får tidligere opptjente rettigheter 
etter
fartstidsbasert ordning konvertert til en pensjonsbeholdning ved 
fylte 62 år, som tas ut fleksibelt fra ønsket tidspunkt, tidligst ved 
fylte 62 år.

Den nye ordningen innebærer også at du kan kombinere 
sjømannspensjon med arbeid uten at pensjonen din reduseres, 
og at videre arbeid til sjøs gir opptjening frem til 70 år.

Pensjonsalder 
I inntektsbasert ordning er det fleksibelt valg av pensjonsuttak. 
Tidligste oppstartstidspunkt er satt til 62 år, og senest mulige 
uttak er ved 70 år. 

Utbetalingsperiode
Du skal selv velge hvor lenge utbetaling ønskes, men minste 
periode er 7 år og ikke lenger enn til medlemmet blir 80 år. 
Lengst mulig utbetalingsperiode blir dermed 18 år (fra 62 til 80 
år).

Minstekrav for rett til sjømannspensjon
Det kreves minimum 3 år med opptjening for rett til pensjon.

Pensjonsutbetaling
Inntektsbasert ordning innebærer en årlig opptjening til en 
pensjonsbeholdning med en opptjeningssats av lønn. Dermed 
forsvinner dagens skille mellom over  og underordnet.
Det gis pensjonsopptjening av inntekt opptil 12 ganger 
grunnbeløpet i folketrygden med en opptjeningssats på 6,3 
prosent. Størrelsen på årlig pensjonsutbetaling avhenger av hvor 
stor pensjonsbeholdningen din er ved uttak, og hvor lang 
periode du ønsker å motta pensjonen

Pensjon og inntekt
Ved siden av pensjonen du mottar fra Pensjonstrygden for 
sjømenn kan du tjene så mye du selv ønsker.

Opphør av retten til pensjonsbeholdning
Retten til pensjonsbeholdningen opphører ved arbeidstakerens 
død.



Tilpasning til folketrygden
Nå kan du få pensjon i folketrygden fra du er 62 år. 
Velger du å ta ut pensjon fra folketrygden før 67 år, 
påvirker ikke dette sjømannspensjonen din.

Du kan imidlertid ikke ha sjømannspensjon samtidig 
som du mottar arbeidsavklaringspenger eller 100 
prosent uføretrygd. Det vil da heller ikke bli 
utbetalinger etter fylte 67.

Dersom du har delvis uføretrygd eller 
arbeidsavklaringspenger, vil utbetalingen fra oss 
utbetales i motsvarende grad. Det vil da også kunne 
være en rest av pensjonsbeholdningen som 
utbetales etter 67 år.

Pensjonen kan kombineres med 100 prosent privat 
eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år. 

Innbetaling av premie
Som medlem plikter du å betale premie til oss. I 
likhet med fartstidsbasert ordning skal arbeidsgivere 
betale inn en premieavgift tilsvarende 3,3 prosent av 
all lønn. Arbeidstaker skal i inntektsbasert ordning 
betale inn 1,7 prosent av inntekten. Rederiet er 
ansvarlig for at riktig arbeidstakerpremie blir trukket 
i hyren og innbetalt til oss.

Disse reglene gjelder for ovennevnte personer på ethvert 
skip, fiske  og fangstfartøy, borefartøy og enhver annen 
flyttbar innretning i sjøen som har eget fremdriftsmiddel eller 
utstyr for boring etter undersjøiske naturforekomster.

Skip under 100 bruttotonn skal også være med i ordningen 
hvis rederiet også disponerer andre norske skip på minst 100 
bruttotonn. Redningsskøyter som tilhører Redningsselskapet, 
er også med i ordningen

Skip som tilhører forsvaret og skip som vesentlig går i fart på 
innsjøer og elver, skal ikke regnes med i pensjonstrygden.

Personer som er unntatt fra medlemskap i 
pensjonsordningen:
• Arbeidstakere som på grunn av stillingen om bord er 

medlemmer av Statens Pensjonskasse, kommunal eller 
fylkeskommunal pensjonskasse.

• Ansatte i hotell  og restaurantvirksomhet på NIS-
registrerte turistskip (fra 1.1.1994).

• Fiskere (medlemmer i Garantikassen for fiskere).
• Statsborgere fra andre EU /EØS-land som omfattes av det 

annet lands trygdelovgivning.

Omfangsreglene er ikke utfyllende beskrevet her.

Overgangsregler i ny ordning
Det er foreslått en lang overgangsordning slik at medlemmer 
som er 50 år eller eldre ved innføring av inntektsbasert 
ordning, fortsetter på fartstidsbasert ordning. Inntektsbasert 
ordning vil kun gjelde for medlemmer som er under 50 år ved 
innføringen av ny lov, eller som begynner sin tjeneste til sjøs 
etter at inntektsbasert ordning trer i kraft.

Konvertering
Pensjonsgivende fartsmåneder opptjent i fartstidsbasert 
ordning gjøres om til en pensjonsbeholdning når medlemmet 
fyller 62 år og utbetales etter reglene i inntektsbasert 
ordning.

Omfangsregler

Omfangsreglene er identiske i inntektsbasert og 
fartstidsbasert ordning.

Personer som er medlemmer av Pensjonstrygden for 
sjømenn:
• Statsborgere fra ethvert EU /EØS-land.
• Personer som er bosatt i et nordisk land  og som er 

arbeidstakere om bord på norskregistrerte skip 
(NOR/NIS) på minst 100 bruttotonn.

• Personer som arbeider på utenlandskregistrert 
skip, dersom de er  medlemmer i folketrygden som 
bosatt i Norge.



Pensjonstillegg 
De hensyn som pensjonstillegget var ment å ivareta vil ikke lenger vil være aktuelt i ny ordning der pensjonen reflekterer faktisk 
opptjening. Det er i dag i tillegg vanlig med supplerende pensjonsordninger for sjømenn.

Fartstidsbasert ordning
Er du eksisterende medlem på 50 år eller eldre 1. januar 2020 omfattes du av dette regelverket:

Medlemmer som er 50 år eller eldre når inntektsbasert ordning trer i kraft 1. januar 2020 vil følge tidligere regelverk både når det 
gjelder opptjening, utbetaling av pensjon og uttaksalder. Disse får ingen opptjening etter reglene i inntektsbasert ordning.

Pensjonsalder
Pensjonsalderen er som hovedregel 60 år. Forutsetningen for å kunne motta pensjon fra denne alderen er at du har opptjent minst 
120 fartsmåneder etter fylte 40 år.

Utskutt pensjonsalder
Dersom du ikke fyller kravene ovenfor, er pensjonsalderen din mellom 60 og 65 år. Hvor mange fartsmåneder du har etter fylte 40 
år, avgjør hva som blir pensjonsalderen din.

Minstekrav for rett til sjømannspensjon

Det kreves minst 150 fartsmåneder for å ha rett til sjømannspensjon. Mangler du tilstrekkelig fartstid for å nå minstekravet, kan vi 
medregne eventuell fartstid fra tjeneste på øvrige EU /EØS-lands skip, på fiskebåter og på statens skip. Etter spesielle regler kan 
også verneplikt medregnes. Slik tjenestetid teller imidlertid ikke med ved beregningen av sjømannspensjonen.

Pensjonsutbetaling
Den årlige pensjonsutbetalingen din beregnes ved å multiplisere antall fartsmåneder med de til enhver tid gjeldende 
pensjonssatsene. Maks tellende fartstid er 360 måneder. Det er ulike satser for fartstid opptjent som overordnet og underordnet.
Det ytes pensjon for maksimalt 360 fartsmåneder, og av dem som gir best pensjon.

Eksempel: 

Fartstid etter 40 år Pensjonsalder 

120 måneder  60 år 

80 måneder 61 år, 8 mnd. (40 mnd. mangler, pensjonsalderen øker med 20 mnd.) 

40 måneder 63 år, 4 mnd. (80 mnd. mangler, pensjonsalderen øker med 40 mnd.) 

0 måneder  65 år 



Pensjonstillegg
Har du opptjent fartstid tre av de fem siste årene før uttak av 
pensjon, kan du ha rett på et tillegg i pensjonen. For å få tillegget 
må arbeidsinntekten ved siden av pensjonen være under to 
ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Inntektsgrensen for pensjonstillegget følger kalenderåret. Blir 
inntektsgrensen overskredet, har du ikke krav på tillegget for det 
aktuelle året. Inntektsgrensen reduseres i forhold til antall 
måneder du tar ut pensjon.

Tillegget utgjør:
11 prosent for personer født i 1952–1954,

8 prosent for personer født i 1955–1959,

5 prosent for personer født i 1960–1964.

Pensjonstillegget fra Pensjonstrygden for sjømenn er på vei til å 
bli faset ut i takt med oppbygging av tilleggspensjoner i private 
ordninger. Medlemmer født i 1965 eller senere får ikke tillegg.

Pensjon og inntekt
Ved siden av pensjonen du mottar fra Pensjonstrygden for 
sjømenn, kan du tjene så mye du selv ønsker. Imidlertid finnes det 
noen forbehold:

• I perioden 60 til 62 år kan du ikke jobbe i stillinger som gir deg 
fartstid i Pensjonstrygden for sjømenn, eller på tilsvarende 
båter i andre land. Unntaket er som vikar (se vikarreglene).

• Tjener du over to ganger grunnbeløpet i folketrygden, mister 
du pensjonstillegget.

Vikarreglene
Vikarreglene gir deg mulighet til å jobbe begrenset i stillinger som 
gir deg fartstid i perioden 60 til 62 år. Du kan jobbe som vikar i 3 
måneder innenfor en 12 måneders periode. Vikartiden omfatter 
både arbeidstid og lønnet fritid. For å påberope deg vikarreglene, 
må du ha minst én måneds opphold etter at tjenestetiden din er 
avsluttet.

En 12 måneders periode regnes fra pensjoneringsdato og 12 
måneder frem i tid.

Pensjon før 60 år
Dersom alder og fartstid utgjør 80 år eller mer, du har sluttet i 
sjøtjenesten og de andre forutsetningene for å få pensjon er 
oppfylt, kan du søke om pensjon inntil fem år før fylte 60 år. 
Pensjonen vil da bli redusert med 0,7 prosent for hver måned du 
ønsker å ta ut pensjon før 60 år. Hvis du tar ut pensjon ved 58 år, 
blir pensjonen således redusert med 16,8 prosent. Reduksjonen 
vil du ha så lenge du mottar pensjon fra oss.

Tar du ut pensjon før du blir 60 år, vil du ikke kunne få 
pensjonstillegg, og du kan ikke ha sjøtjeneste på skip som er med 
i trygden.

Tilbakebetaling av premie
Dersom du ikke har rett til pensjon fordi du ikke oppnår 150 
fartsmåneder, kan du ha krav på tilbakebetaling av innbetalt 
premie. Dette er en engangsutbetaling som blir utbetalt ved 
oppnådd pensjonsalder.

Vilkårene for tilbakebetaling av arbeidstakerpremie:

• Du må ha sluttet i arbeidet som gir deg fartstid i 
Pensjonstrygden for sjømenn.

• Du må ha betalt inn premie for minimum 36 og maksimum 
149 fartsmåneder.

• Du må ha oppnådd pensjonsalder (samme regler som ved 
pensjon).

• Du kan ikke motta arbeidsavklaringspenger, full 
uførepensjon fra folketrygden eller full offentlig AFP.

• Retten til å kreve tilbakebetaling av premie faller bort fra og 
med måneden etter fylte 67 år. Dvs. at din søknad må være 
innkommet senest innen utgangen av den måneden du fyller 
67 år.

Du kan beregne hvor stor utbetalingen blir i medlemsportalen.

Opphør av sjømannspensjon
Sjømannspensjonen opphører ved fylte 67 år eller fra det 
tidspunktet du mottar arbeidsavklaringspenger, 100 prosent 
uføretrygd eller 100 prosent offentlig avtalefestet pensjon (AFP).



De viktigste forskjellene mellom fartstidsbasert og 
inntektsbasert ordning:

• Inntektsbasert ordning gir pensjonsrett ved 36 
måneders opptjening, mot 150 måneder i  
fartstidsbasert ordning

• Inntektsbasert ordning har fleksibelt uttak i 
perioden mellom 62 og 80 år, mens det 
ordinært var mellom 60 og 67 år i f
artstidsbasert ordning

• Inntektsbasert ordning gir mulighet til 
pensjonsgivende opptjening ved siden av 
pensjonsuttak frem til 70 år, mens 
opptjening stanset ved uttakstidspunkt i 
fartstidsbasert ordning

• Ytelsesnivået blir påvirket av lønnsnivå i 
inntektsbasert ordning, mens det var 
gruppetilhørighet (overordnet eller 
underordnet) som bestemte ytelsesnivået i 
fartstidsbasert ordning

• Pensjonstillegg og barnetillegg faller bort i 
inntektsbasert ordning

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål eller kommentarer, kontakt oss 
gjerne via kontaktskjema på www.pts.no, på chat, via 
meldingsboksen i medlemsportalen eller ring oss på tlf nr
22 35 89 00.



AFP i privat sektor er en kollektiv pensjonsordning 
knyttet til tariffavtaler som har AFP-vedlegget.

Frem til 1. januar 2020 var sjøfartsområdet som 
hovedregel holdt utenfor AFP i privat sektor, ettersom 
pensjonsalderen til de fleste sjøfolk var lavere enn 62 år. 
Endringene i «lov om pensjonsordning for arbeidstakere til 
sjøs» hever pensjonsalderen for deler av arbeidstakerne til 
sjøs, noe som fører til at disse vil kunne bli omfattet av 
privat AFP. I praksis vil dette allikevel bety at 
arbeidstakere som blir omfattet av privat AFP fra 1. januar 
2020, tidligst vil kunne søke AFP etter syv år, så sant de 
ikke har ansiennitet fra tidligere arbeidsforhold (se deler 
av vilkårene i høyre kolonne).

AFP i privat sektor er en livsvarig ytelse i tillegg til pensjon 
fra Folketrygden. Du kan tidligst ta ut AFP fra fylte 62 år, 
men man kan også vente med uttaket. Det er et krav at du 
samtidig tar ut pensjon fra Folketrygden. Det er ikke et 
krav at du slutter å jobbe.

Du søker om AFP i privat sektor i samme søknadsskjema 
som du søker om pensjon fra Folketrygden (hos NAV). Hvis 
du allerede har startet uttak av pensjon fra Folketrygden, 
kan du søke via eget søknadsskjema på www.afp.no 

Vilkår for AFP i privat sektor:

To hovedsett av vilkår:

Ved 62-årsdagen – ansiennitetskrav:

• Må ha hovedarbeidsforhold 7 av 9 siste år i en AFP-
tilsluttet bedrift

- Må ha minst 20% stilling

- Må ha hovedinntekt fra AFP-bedrift disse 

årene
• Kan ikke ha mottatt ytelser uten arbeidsplikt på 1,5G 

eller mer i hvert av de tre siste år før 62-årsdagen

• Kan ikke ha mottatt uføretrygd etter fylte 62 år

Ved uttakstidspunktet – ansatt og reell arbeidstaker:

• Må være i jobb på uttakstidspunktet

• Må ha jobbet hver måned i minst 20% stilling i AFP-
tilsluttet bedrift siste 3 år

• Kan ha opphold på inntil 26 uker, men ikke først eller 
sist i perioden

• Denne perioden økes med ytterligere 78 uker hvis 
man er sykemeldt fra AFP- tilsluttet bedrift

• Må ha en inntekt på minst 1G siste inntektsår og 
gjennomsnittlig månedslønn inneværende år som 
omregnet til årsinntekt overstiger 1G 

• Må ta ut pensjon fra Folketrygden samtidig som AFP

AFP I PRIVAT SEKTOR

Fullstendige vilkår, og det til enhver tid gjeldende regelverk, 
finner du på www.afp.no.
Har du spørsmål til AFP kan du ringe Fellesordningen for AFP 
på 22 98 98 00 eller sende en e-post til afp@afp.no

mailto:afp@afp.no?subject=Afp-sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20-%20henvendelse%20fra%20afp.no


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.

INNSKUDDSBASERT KOLLEKTIV LIVRENTE I DNB

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 – starter med 50 prosent 
aksjer

• Min pensjonsprofil standard – starter med 80 prosent 
aksjer

• Min pensjonsprofil offensiv – starter med 100 prosent 
aksjer

INNSKUDDSBASERT KOLLEKTIV LIVRENTE I DNB

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

