Melding om uttak av
alderspensjon
Bruk skjemaet når du ønsker å starte utbetaling av alderspensjon fra pensjonskassen.
Se også viktig informasjon på neste side.
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Uttak av alderspensjon kan ikke stanses senere. Den eneste senere endring som kan gjøres før
du fyller 67 år er å øke uttaksgraden til 100 %. Ved spørsmål, kontakt din arbeidsgiver.

STED / DATO

BINDENDE UNDERSKRIFT

Utfylt og undertegnet skjema sendes til Gabler AS, PB 1818 Vika, 0123 Oslo, eller til
arbeidgiver.

Årlig pensjon beregnes på bakgrunn av den reserven (kapitalen) du har på ønsket
uttakstidspunkt (tidligst ved 62 år), og fordelt på forsikringsteknisk beregnet utbetalingstid.
Det er viktig å belyse at hvis du tar ut pensjon før 67 år, vil årlig utbetaling bli lavere. Jo
lenger du venter med å ta ut pensjon, jo høyere vil den årlige pensjonen bli. Videre arbeid
gir også videre opptjening av tjenestepensjon.
Pensjon utbetales så lenge som avtalt i pensjonsordningen. I de fleste tilfeller, men ikke alle,
er dette livsvarig.


Årlig pensjon må minst utgjøre 30 % av folketrygdens grunnbeløp (G).



Hvis det viser seg at din reserve ikke tilfredsstiller kravet ved 100 % uttak, vil
utbetalingstiden bli redusert til det antall år som gir om lag 30 % av G i årlig pensjon.



Ved gradert uttak må årlig pensjon minst utgjøre 20 % av folketrygdens grunnbeløp.
Hvis uttaket ikke tilfredsstiller regelen må du øke uttaksgraden til det som dekker
kravet, eller du må vente med å ta ut pensjon.

Ditt ansvar å si fra
Fra 1. januar 2011 har det blitt ditt eget ansvar å melde fra om ønsket tidspunkt for
utbetaling av pensjon (folketrygd, tjenestepensjon og individuell). Hvis ikke pensjonskassen
/ Gabler mottar en slik melding, vil alderspensjonen du har rett på fra Pensjonskassen først
bli utbetalt når du har fylt 75 år.

