
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For deg med tjenestepensjon i DNB Liv 
Din arbeidsgiver har valgt DNB Liv som leverandør av din tjenestepensjonsavtale. DNB har også mange 
andre gode tilbud til deg som ansatt. Samler du kundeforholdet hos oss får du konkurransedyktige priser på 
lån, sparing og forsikringer. Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat. 

EGEN SPARING TIL PENSJON 
PensjonSpar er en spareløsning som er spesielt tilpasset 
pensjonssparing. Du velger mellom de samme 
investeringsprofilene som tilbys i Innskuddspensjon. 
Hvilken aksjeandel du velger er avhengig av hvor stor 
risiko du ønsker på dine sparepenger. 
 
SAMLE KUNDEFORHOLDET DITT I DNB 
Samler du kundeforholdet ditt hos oss får du mange gode 
tilbud. Du får i tillegg full oversikt over hele kundeforholdet 
ditt i nettbanken. Vi har konkurransedyktige priser på det 
aller meste av bank og forsikringstjenester.  
Logg inn i nettbanken og se i hovedmenyen på det du er 
interessert i, eller ring oss for en uforpliktende prat 
 
BÅT, HUS, LEILIGHET, HUND? 
Vi tilbyr også skadeforsikringer. Disse kan du enkelt 
beregne i nettbanken. Samler du forsikringene hos oss får 
du også samlerabatter. Desto flere forsikringer du har, jo 
større rabatt! 

LOGG DEG INN OG FÅ OVERSIKT OVER DIN 
PENSJONSAVTALE 
Du logger deg på DNBs nettbank med BankID. Du kan 
logge deg inn selv om du har BankID utstedt av en 
annen bank. Du finner hele ditt engasjement i 
Totaloversikten i nettbanken. I tillegg kan du finne 
tjenestepensjonen din under Pensjon og Forsikring - Mine 
avtaler. 
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TIPS TIL DEG MED TJENESTEPENSJON 
• Sett deg godt inn i hva tjenestepensjonen din dekker. 

Detaljer om avtalen finner du i nettbanken i 
nedtrekksmenyen på hver enkelt avtale.  

• Få en god oversikt over hvor mye du vil få i pensjon. 
Dette kan du gjøre ved å bruke vår 
pensjonskalkulator i nettbanken.  

• Har du innskuddspensjon bør du 
kontrollere at pensjonskapitalen er plassert i 
et investeringsvalg som passer for deg. Du kan finne 
ut mer om de ulike investeringsvalgene på dnb.no.  

• Finn ut hva som skjer om du skulle dø eller bli ufør. 
Som minimum har du fritak for innbetaling av premie 
om du skulle bli ufør. Du kan se hva som gjelder for 
din avtale i nettbanken under Mine Avtaler under 
menyen Pensjon og spareforsikring. I nettbanken 
finner du også spørsmål og svar for 
Innskuddspensjon og Ytelsespensjon.  

• Gjør hverdagen enklere ved å benytte 
selvbetjeningsfunksjonene i nettbanken. Disse finner 
du under Administrer mine avtaler under menyen 
Pensjon og Forsikring. Her kan du blant annet endre 
skatteprosent og sende inn kontonummer når 
utbetalingene dine starter.  

• Følg med på bloggen sunnokonomi.no. De tar opp 
mange aktuelle tema som kan være interessante for 
deg. 

http://www.sunnokonomi.no/�

