Bedre pensjon. Helt enkelt.
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Anbefalt Pensjon
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Spareløsningen som
tilpasses deg

27
Martha Borge
Storebrand

Mennesker i ulike livsfaser har ulike sparebehov. Med Storebrand Anbefalt Pensjon får du
en sparing som alltid er tilpasset deg og din alder.

Riktig plassering til riktig tid

bør en stor del av pensjonen investeres

mindre betydning. Etterhvert som du blir

Storebrand Anbefalt Pensjon sørger for

i aksjer. Aksjer gir muligheter for høy

eldre er det viktigere å sikre din oppsparte

at pensjonen din er riktig investert til

avkastning og vil over tid sikre kjøpekraften

pensjon. For å unngå store svingninger like

enhver tid.

din på en god måte. Men sannsynligheten

før pensjonsalder, bør mer av pensjons

for verdisvingninger er til stede. Som ung

pengene gradvis investeres i rentepapirer.

Som ung er det viktig å få pensjons

er det lenge til pensjonen skal utbetales

Storebrand Anbefalt Pensjon gir deg en slik

pengene til å vokse mest mulig. Derfor

og kortsiktige svingninger er derfor av

optimal tilpasset sparing gjennom livet.
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Alder
Her ser du fordelingen mellom pensjonsfondene, gitt alderen din. Utviklingen i det
mørkeblå feltet (og venstre akse) gir samtidig et bilde av hvor stor andel av pensjonspengene som er plassert i aksjemarkedet.

75 år

100 % Offensiv Pensjon
0 % Balansert Pensjon
0 % Forsiktig Pensjon

50 % Offensiv Pensjon
50 % Balansert Pensjon
0 % Forsiktig Pensjon

0 % Offensiv Pensjon
0 % Balansert Pensjon
100 % Forsiktig Pensjon

Vi gjør jobben for deg
Vårt mål er å oppnå god avkastning på
pensjonspengene dine, slik at du får
mest mulig utbetalt når den tid kommer.
For å oppnå dette fordeler vi pengene

Har du
spørsmål?

dine mellom fondene Offensiv Pensjon,
Balansert Pensjon og Forsiktig Pensjon.
Fondene har ulik grad av risiko, og ved å
kombinere disse tilpasser vi sparingen til
alderen din.

Sånn gjør vi det
Figuren illustrerer hvordan en person
på 27 år vil få alle pensjonspengene
plassert i Offensiv Pensjon. Fra fylte
43 år reduseres risikoen gradvis. Ved

Les mer om Anbefalt
Pensjon og fondene som
inngår i løsningen på
storebrand.no/anbefalt
eller kontakt en av
våre pensjonsrådgivere
på telefon 22 31 20 00

fylte 52 år vil pensjonspengene være
likt fordelt mellom Offensiv Pensjon og
Balansert P
 ensjon. Deretter fortsetter
nedtrappingen frem til fylte 67 år. Da
vil hele pensjonskapitalen være plas
sert i Forsiktig Pensjon. Når du starter
sparingen i Anbefalt Pensjon, får du den
fondssammensetningen vi anbefaler
for din alder. Når vi fastsetter hvilken
fordeling det enkelte årskull skal ha,
legger vi en rekke analyser til grunn.
Disse analysene oppdateres jevnlig og
vil dermed påvirke fondssammensetnin

Storebrand har rett til å endre regelverket
for fondssammensetning og risikonivå
i Storebrand Anbefalt Pensjon. Historisk
avkastning er ikke noen garanti for fremtidig
avkastning. Fondenes avkastning avhenger
av den g
 enerelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner
og forvaltningsselskapets dyktighet som
forvalter. Avkastningen kan variere betydelig
innenfor et år. Realisert gevinst eller tap vil
derfor avhenge av de eksakte tidspunktene
for kjøp og salg.

gen. Tilpasningene vil være i tråd med
Storebrands anbefalinger for langsiktig
sparing til pensjon. Du betaler ikke noe
ekstra, forvaltningskostnaden er den

Ring oss på 22 31 20 00 eller les mer på storebrand.no/anbefalt
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samme som i fondene.

