Det er DIN
pensjon.
Og dine valg.

Et medlemstilbud til deg fra Industri Energi.
Uavhengig rådgivning for dine pensjonsvalg.

Beslutningen om når og hvordan du
skal ta ut pensjon er en av de
viktigste beslutninger du tar i løpet
av ditt arbeidsliv. Valgene du tar kan
ha konsekvenser for resten av livet.
Pensjonsreformen som kom i 2011,
medførte store endringer, nye
regler, nye pensjonsordninger og
mange flere valgmuligheter. Og det
kommer flere store endringer som
kan få betydning for deg. Men det
er du som må ta valgene.
Har du full oversikt over dine
rettigheter, hvilke muligheter du
har, hvilke feller du bør unngå og
ikke minst: Hva pensjonen din
faktisk blir – etter skatt?
Det er her Tredjepart AS kommer
inn i bildet. Vi er et helt
frittstående og uavhengig
rådgivingsselskap med pensjon som
spesialfelt.
Våre rådgivere har alle lang erfaring
innen pensjon, økonomi og skatt. Vi
kan dermed hjelpe deg til å få en
totaloversikt over dine muligheter,
og konkret beregne din pensjon ut
fra forskjellige valg.

Av 10 vet
ikke hvilken
pensjonsordning de
har på
jobben.
DNB 2016

Av 10
stoler på at
arbeidsgiver
gir dem
gode og
uavhengige
råd om
planlegging
og sparing
til pensjon.
Mercer 2017

«Jeg anbefaler alle medlemmer som har mulighet å benytte
seg av tilbudet fra Tredjepart AS.»
Terje Valskår
Nestleder Industri Energi

GJELDER TILBUDET FOR MEG?
Dette tilbudet gjelder for medlemmer av Industri Energi som:
› Er 57 år og eldre eller blir 57 i løpet av inneværende kalenderår.
› Ikke har tatt ut fleksibel alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP).
› Ikke har benyttet denne medlemsfordelen tidligere.

H VA G Å R T I L B U D E T U T PÅ?
Tredjepart AS estimerer din pensjon ut fra dine ønsker, rettigheter og
muligheter. Dette er bare noen spørsmål du kan få svar på:
› Hvor tidlig kan jeg ta ut pensjon?
› Kvalifiserer jeg til AFP?
› Fripoliser og opptjent pensjon fra tidligere jobber - valgmuligheter
› Konsekvenser ved å ta ut pensjonen tidlig
› Hvor mye kan jeg påvirke pensjonen de siste årene i arbeidslivet?
› Hva hvis jeg blir syk?
› Hva skjer med pensjonen hvis jeg slutter å jobbe før aldersgrensen?
› Hvor mye utgjør pensjonen etter skatt?
› Hvilke valg kan være smarte for meg?
› Hvordan får jeg tak i mine pensjoner?

H VA KO ST E R D E T ?
Industri Energi betaler nesten hele regningen for deg.
› Du betaler en egenandel på 500 kroner.
› Egenandelen får du som en egen faktura fra Industri Energi.
› Du betaler ingenting til Tredjepart AS.
› Rådgiverne i Tredjepart AS har full taushetsplikt, og all informasjon blir
lagret på en sikker måte.
Vi håper du gir oss den tilliten som mange medlemmer i Industri Energi
har gjort i flere år. La oss hjelpe deg med dine pensjonsvalg.

HVORDAN BESTILLER JEG RÅDGIVNING?
Fyll ut oppdragsskjemaet og send det til Tredjepart AS.
› Adressen finner du i oppdragsskjemaet. Bruk gjerne epost:
medlemsservice@tredjepart.no

› OBS! Informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige for at
Tredjepart AS kan beregne din pensjon, finner du også i oppdragsskjemaet.
Dersom noe mangler, tar Tredjepart AS kontakt med deg.
› Responstiden er normalt 14 dager. Hvis det i perioder er stor pågang, vil du
få beskjed hvis det tar ekstra tid.
Terje Valskår
Industri Energi

Jonny Larsen
Tredjepart AS

KO N TA K T I N F O R M A S J O N
Industri Energi

Sentralbord

Gro Losvik
Nina Helland
Charlotte Dyrkorn

gro.losvik@industrienergi.no
nina.helland@industrienergi.no
charlotte.dyrkorn@industrienergi.no

Tredjepart AS

Sentralbord

Kristian Jacobsen
Günther Bache
Bjørn-Erik Bjørnstad

kristian.jacobsen@tredjepart.no
gunther.bache@tredjepart.no
bjornstad@tredjepart.no
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