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Min Pensjonsprofil - for optimal pensjon
Din pensjon fra DNB er avhengig av de samlede innskudd og avkastningen du får underveis. Avkastningen kan du påvirke selv, ved  
å velge mellom forskjellige profiler med ulik aksjeandel, men vår erfaring er at de færreste gjør det. Med Min Pensjonsprofil hjelper  
vi deg på denne ferden.

Aksjeandel er sentralt
Din pensjonskapital investeres i aksjemarkedet og rentemarkedet. Den viktigste faktoren for å oppnå høy avkastning er andelen i aksjer. 
Historien har vist at aksjer gir høyest avkastning over tid, men også at det til tider skjer store fall. 

Høy aksjeandel som ung – lavere etter hvert
Når aksjer over tid øker mest vil du få høyere pensjon ved en høy aksjeandel. Et aksjefall i ung alder vil normalt hentes inn igjen over tid 
og vil dermed  ikke påvirke din endelige pensjon negativt. Etter hvert som pensjonsalderen nærmer seg er det naturlig å sikre pensjons-
kapitalen og unngå store svingninger. Derfor reduserer vi aksjeandelen når pensjonsalderen nærmer seg.

Min Pensjonsprofil er bygget for å gjøre det enkelt for deg. Høy aksjeandel som ung med tanke på høy avkastning – lavere aksjeandel når 
du nærmer deg pensjonsalder med tanke på sikring av verdiene. Og det beste er at du ikke trenger å gjøre noe – Min Pensjonsprofil tar 
hånd om dette automatisk.

Grafen viser hvordan aksjea ndelen beveger seg over livsløpet; høy andel i ung alder og lavere andel før og under pensjonsutbetalingen.

Hva skal du gjøre?
I utgangspunktet skal du ikke gjøre annet enn å velge Min Pensjonsprofil.

Min Pensjonsprofil starter med 80 % aksjer, som gradvis reduseres til 30 % ved 67 år, og deretter til 20 % ved siste pensjonsutbetaling. 
Dette er vår beste anbefaling; den kombinerer risiko og avkastning på en optimal måte gjennom livsløpet.

Hvis du ønsker å ta høyere risiko kan du velge Min Pensjonsprofil – Offensiv. Da starter du med 100 % aksjer, som reduseres til 50 %  
ved 67 år og videre til 30 % ved siste pensjonsutbetaling. Faren for at kursfall kan redusere pensjonen din øker, men du har også større 
mulighet for enda bedre pensjon.

Hvis du er mest opptatt av å sikre pensjonen din kan du velge Min Pensjonsprofil – Forsiktig. Da starter du med 50 % aksjer, som 
reduseres til 20 % ved 67 år, og videre til 10 % ved siste pensjonsutbetaling. 

Uansett hva du velger kan du senere velge på nytt.



Min Pensjonsprofil
Innskuddspensjon

Ytterligere tilpasning
I Min Pensjonsprofil reduseres aksjeandelen først i en tjueårs-periode fra 47 til 67 år. Deretter reduseres den ytterligere under uttak  
av pensjonen. Dette kalles nedvekting. Nedvektingsperioden til 67 år er laget med tanke på at de fleste tar ut pensjon fra 67 år, men  
dette har endret seg mye de senere årene. Både pensjon fra folketrygden og innskuddspensjon kan nå tas ut fra alder 62 år, og man  
kan i prinsippet vente med uttak så lenge man vil.  Om ønskelig kan du tilpasse nedvektingsperioden slik at den treffer den alder du  
forventer å ta ut pensjon, i intervallet 62 til 77 år. Nedvektingen vil uansett gå over tjue år.

Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf 05226 eller send en epost til kundesenter.person.liv@dnb.no hvis du ønsker å endre  
nedvektingsperioden. Du kan om ønskelig endre valget senere.

Detaljert informasjon om innholdet i Min Pensjonsprofil
For å se detaljer om innhold og avkastning (fra Morningstar) kan du klikke på lenkene under:

Min Pensjonsprofil: Fra Pensjonsprofil 80 til  Pensjonsprofil 30 til  Pensjonsprofil 20 

Min Pensjonsprofil - Offensiv: Fra  Pensjonsprofil 100 til  Pensjonsprofil 50  til  Pensjonsprofil 30

Min Pensjonsprofil - Forsiktig: Fra  Pensjonsprofil 50 til  Pensjonsprofil 20 til  Pensjonsprofil 10
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