Fripolise utgått fra kollektiv pensjonsordning
Avtalen følger Lov om foretakspensjon. Forsikringsbeviset og vilkårene går foran der hvor de skiller
seg fra lovregler som kan fravikes. Fripolise er en fullt betalt forsikring fra tidligere arbeidsgiver(e).
Forsikringstakers rett til endringer
Forsikringstaker kan ikke si opp eller gjenkjøpe fripolisen. Rettighetene etter fripolisen kan ikke
pantsettes eller overdras. Forsikringstaker kan ikke oppnevne begunstiget.
Selskapets rett til endringer
Gjensidige har rett til å foreta endringer i forsikringsvilkårene og beregningsgrunnlaget for
pensjonsbeløpene. Slike endringer må meldes til Finanstilsynet og kan ikke føre til at garanterte
pensjonsbeløp reduseres. Endring av beregningsgrunnlag kan også finne sted etter pålegg fra
Finanstilsynet.
Overskudd
Forsikringen er med rett til andel av overskudd. Overskuddet skal benyttes til å øke
pensjonsbeløpene. Endelig overskudd beregnes og fordeles i henhold til de til enhver tid gjeldende
lover og forskrifter.
Utbetaling ved pensjonsalder
Pensjonsalder er 67 år, med mindre forsikringstaker har et yrke som gir rett til å avtale lavere
pensjonsalder. Retten til alderspensjon inntrer fra første dag i den måneden forsikrede når
pensjonsalder. Pensjonen utbetales månedlig etterskuddsvis. Hvis forsikringen ikke omfatter
uførepensjon, kan alderspensjonen omregnes dersom Folketrygden utbetaler uførepensjon til
forsikrede med uføregrad 80 % eller mer. Slik alderspensjon kan utbetales i de inntil siste fem år
før pensjonsalderen, tidligst fra fylte 62 år. Retten til alderspensjon inntrer fra første dag i
måneden etter at pensjonsalderen nås.
Utbetaling ved arbeidsuførhet
Omfatter forsikringen uførepensjon, inntrer retten til denne når forsikredes ervervsevne på grunn
av sykdom, skade eller lyte har vært nedsatt med minst 20 % i et sammenhengende tidsrom av 12
måneder.
Retten til uførepensjon inntrer ikke når ervervsuførheten skyldes:
•
sykdom, skade eller lyte som forsikrede hadde og må antas å ha kjent til ved inntredelsen i
kollektivforsikringen og som innen 2 år deretter medfører ervervsuførhet.
•
det Gjensidige har tatt forbehold mot (reservasjon) i forsikringsbeviset.
Utbetaling ved død
Retten til etterlattepensjon for ektefelle eller registrert partner går foran rett til samboerpensjon.
Etterlattepensjon utbetales over 10 år. Retten til ektefelle-/samboerpensjon inntrer ikke når
ekteskapet/samboerforholdet er inngått etter at forsikrede har fylt 65 år. Retten til ektefelle/samboerpensjon inntrer heller ikke når forsikrede dør før det er gått ett år etter at
ekteskapet/samboerforholdet ble inngått og dødsfallet skyldes sykdom, skade eller lyte som
forsikrede hadde og må antas å ha kjent til ved inngåelse av ekteskap/samboerforhold. Det
avgjøres etter gjeldende ekteskapslovgivning om fraskilt ektefelle har rett til pensjon og i tilfelle
hvordan pensjonskapitalen skal deles mellom ektefelle/registrert partner, samboer og fraskilt
ektefelle.
Retten til barnepensjon gjelder forsikredes egne barn, herunder adoptivbarn, stebarn og
fosterbarn. Barnepensjon utbetales likevel bare til barn som forsikrede på dødsfallstidspunktet
pliktet å forsørge eller forsørget. Også barn som er over den fastsatte alder har rett til pensjon hvis
barnet er 100 % ervervsufør på grunn av sykdom, skade eller lyte og denne ervervsuførhet
allerede var inntrådt da barnet nådde fastsatt alder. Retten til barnepensjon opphører i så fall når
ervervsudyktigheten opphører. Barnepensjon fordeles på alle barn med rett til pensjon i henhold til
alder og forsikringsdekning.
Generelt om utbetaling
Årlig pensjon skal være minst 20 % av Folketrygdens grunnbeløp (G) og Gjensidige kan sette ned
utbetalingstiden til det hele antall år som er nødvendig for å oppfylle kravet. Blir utbetalingstiden 1
år eller mindre, utbetales pensjonskapitalen som et engangsbeløp. Alle pensjoner utbetales
månedlig etterskuddsvis.

Samboer
Den person som forsikringstaker har felles bolig og felles barn med, eller som forsikringstaker lever
sammen med i ekteskapslignende forhold. Det må godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de
fem siste år før inngåelsen av pensjonsavtalen og/eller oppnevning av begunstiget, og det ikke
foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap inngås.
Kostnader
Avtalen belastes en årlig administrasjonskostnad og stykktillegg.
Mer informasjon
På gjensidige.no finner du mer informasjon om priser, fond og forklaringer av ord og uttrykk. Du
mottar årlig kontoutskrift som viser forsikringens utvikling.
Tvist
Eventuell tvist som oppstår i forbindelse med forsikringsavtalen, kan bringes inn for
Finansklagenemnda i samsvar med Forsikringsavtalelovens § 20-1.
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