Fullmakt for innhenting av informasjon og
overføring av individuelle forsikrings- og spareavtaler
Kunde
Fødselsnr

Navn
Telefon

E-post adresse

Navn på forsikringselskap

Jeg gir fullmakt til å innhente informasjon og overføre følgende avtaler
Påfør avtalenummer for hvilke produkttyper fullmakten gjelder for. På www.norskpensjon.no finner du oversikt over dine avtaler (se side 2).
Individuell pensjonsspareavtale (IPS) og Pensjonskapitalbevis (PKB) kan overføres direkte.

Produkttype

Avtalenummer

Pensjonskapitalbevis
Individuell pensjonsspareavtale (IPS)

Hvis det er uoverensstemmelse mellom avtalenummer og produkttype,
vil selskapet alltid innhente informasjon fra avgivende selskap om alle avtaler før flytting gjennomføres.

Prosessen videre
•

Når vi har mottatt din fullmakt, sender vi denne til forsikringsselskapet som har dine avtaler i dag

•

Forsikringsselskapet skal gi oss informasjon om dine avtaler innen 14 dager

•

Hvis avtalen skal flyttes, har angivende forsikringsselskap en måneds frist til å overfør midlene.

•

Videre prosess er avhengig av hvilket produkt du ønsker å flytte (se side 2).

•

Du får et nytt forsikringsbevis som er bekreftelse på at avtalen er gjennomført.

•

Fullmakten er gyldig i 6 måneder etter underskriftsdato

Fullmakt for innhenting av informasjon og flytting av pensjonsavtaler
Jeg bekrefter med dette at Gjensidige Pensjonsforsikring AS har fullmakt til å hente inn informasjon om
meg, og til å flytte avtalene som er spesifisert i denne fullmakten over til selskapet.
Dato/Sted

Underskrift

Hvis forsikringstaker er umyndig forutsettes fullmakt fra verge og Fylkesmannen hvis flytteverdi er over 2 G (G = Grunnbeløpet i Folketrygden).
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Gjensidige Pensjonsforsikring AS
Telefon: 915 03100 •Telefax 22 17 00 75 • Postboks 101, 0102 Oslo • Schweigaards gate 14, NO-0185 Oslo • Foretaksnummer: NO-988 343 773
E-post: pensjon.privat@gjensidige.no

Er du usikker på hvilke forsikringer og pensjoner du har, kan du finne informasjon på flere steder
Norsk Pensjon
På www.norskpensjon.no finner du en samlet oversikt over dine alderspensjonsrettigheter både i folketrygden, fra
private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.
Gå inn på www.norskpensjon.no med MinID eller BankID og følg videre instruks for innlogging.

Kontoutskrifter
Kontoutskrifter for pensjons- og spareavtaler blir sendt innen 1. juni hvert år. Opplysninger om dine avtaler får du
også ved å kontakte forsikringsselskapene direkte.

Kort orientering om produkttyper og prosessen videre
Produkttyper

Prosessen videre

Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet utgått
fra en bedrifts innskuddspensjonsordning etter lov
om innskuddspensjon. Pensjonskapitalbevis fra IPS
tilhører også denne produkttypen.

Avtalen kan flyttes direkte.

Fripolise er en pensjonsrettighet utgått fra en
bedrifts ytelsespensjonsordning etter lov om
foretakspensjon. Fripolise fra individuell
fortsettelsesforsikring fra ytelsespensjonsordning
tilhører også denne produkttypen.

Noen selskaper omdanner fripoliser fra garantert
ytelse til Investeringsvalg.

IPS er en individuell pensjonsavtale
(forsikrings- eller spareavtale)etter egen lov om
individuell pensjonsordning.

Avtalen kan flyttes direkte.

Fripoliser kan ikke flyttes til oss.
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