
Vedlegg 2 – Personalforsikring

Avtale mellom
PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)Org. Nr. 970.954.309(i det følgende kalt forsikringstakeren)

og
STOREBRAND LIVSFORSIkRING ASOrg. Nr. 958.995.369(i det følgende kalt selskapet)

om
Personalforsikring i henhold til

Hovedtariffavtalens § 10 og § 11,
inklusive lovbestemt yrkesskadeforsikring

Forsikringstakeren aksepterer denne avtalens bestemmelser ved åinnbetale varslet premie.
Forsikringen gjelder fra 01.05.2014.Hovedforfallsdato er 01.05.Forsikringsåret løper fra hovedforfallsdato til og med dagenfør neste hovedforfall.
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1. DE ARBEIDSTAkERE FORSIkRINGEN OmFATTERPersonalforsikringen omfatter ved istandbringelsen alle arbeidstakere hos forsikringstakeren som har tariffavtaletilsvarende § 10 og § 11 i fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtale for kommunalt ansatte, herunder arbeidstakere som går på attføring eller arbeidsavklaringspenger.det er ikke anledning til å reservere seg mot deltagelse i for-sikringen.
2. OPPTAkELSE I PERSONALFORSIkRINGENNye arbeidstakere som blir ansatt i forsikringsåret vil automatisk være dekket av forsikringen fra ansettelsestids-punktet. ved opptakelse i forsikringen skal forsikringstakeren utlevere korrekt forsikringsbevis til arbeidstakeren.
3. UTTREDELSE I PERSONALFORSIkRINGENNår arbeidstakerforholdet hos forsikringstakeren opphørertrer arbeidstakeren automatisk ut av forsikringsordningenpå fratredelsestidspunktet, jf. likevel punkt 1.ved uttredelse av forsikringen skal forsikringstakeren utlevere arbeidstakeren melding om at forsikringsforholdetopphører. Hvis arbeidstakeren meldes ut av ordningen før opphørs-alder eller dersom forsikringen opphører, har arbeids-takeren rett til å tegne en tilsvarende individuell forsikringfor den tariffbestemte gruppelivsforsikringen i henhold tilHovedtariffavtalens § 10, jf forsikringsavtalelovens § 19-7og forsikringsvilkårenes punkt 21. Forsikringstakeren skalinformere arbeidstakeren om dette.Når arbeidstakerforholdet opphører hos forsikringstakeren trer arbeidstakeren automatisk ut av den frivillige fritidsulykkesforsikringen.
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4. OPPGAVE OVER DE FORSIkREDEForsikringstakeren fører fortegnelse over de forsikrede.Hvert år før hovedforfall, skal forsikringstakeren sende innoppgave over antall forsikrede arbeidstakere. I tillegg måoppgave over lærlinger og lærekandidater sendes selskapet.Oppgavene fordeles etter alder og kjønn.Forsikringstakeren fører navneliste over de forsikrede somskriftlig har meldt seg inn i den frivillige Fritidsulykkes-forsikring, og skal hvert år før hovedforfall sende inn dennenavnelisten til selskapet.tilsvarende opplysninger må i tillegg oppgis på særskiltoppgave for ansatte på arbeidsavklaring og uføretrygd somifølge tariffavtalen er omfattet av personalforsikringen.Forsikringstakeren skal også gi opplysninger om ansattestasjonert i eller som reiser til politisk urolige områder, slikat selskapet eventuelt kan beregne tilleggspremie.
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5. FORSIkRINGSDEkNINGER: LOVBESTEmT 
yRkESSkADEFORSIkRING

a) medisinsk invaliditet – utbetaling til den forsikredeFor arbeidstakere Hvis den ansatte blir varig medisinsk invalid som følge avyrkesskade er forsikringssummen 4,5g. Minste invaliditets-grad for utbetaling: 15 prosent. trappes i forhold til alder: JaHvis den ansatte blir varig medisinsk invalid som følge avyrkessykdom er forsikringssummen 4,5g. Minste invaliditetsgrad for utbetaling: 15 prosent. trappes i forholdtil alder: JaForsikringssummene ovenfor gjelder ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet.
Regulering etter grad av varig medisinsk invaliditet ved 
yrkesskade/yrkessykdomved lavere invaliditetsgrad enn 100 prosent fastsettes utbetalingen på følgende måte:Medisinsk invaliditetsgrad Forsikringssum15 – 24 prosent 0,75g25 – 34 prosent 1,00g35 – 44 prosent 1,50g45 – 54 prosent 2,00g55 – 64 prosent 2,50g65 – 74 prosent 3,00g75 – 84 prosent 3,75g85 – 100 prosent 4,50gved yrkesskade eller yrkessykdom utgjør forsikrings-summen 5.5g ved skade som er betydelig større enn skadesom gir grunnlag for medisinsk invaliditetsgrad på 100 prosent. 
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Regulering etter alder ved yrkesskade/yrkessykdomer den forsikrede 45 eller 46 år utbetales forsikrings-summen. For hvert år den forsikrede er over 46 år gjøres etfradrag som utgjør 2 prosent av forsikringssummen. Høy-este fradrag er 50 prosent. For hvert år den forsikrede erunder 45 år, forhøyes forsikringssummen med 2 prosent avforsikringssummen.
b) Arbeidsuførhet – utbetaling til den forsikredeForsikringssummen ved 100 prosent arbeidsuførhet fastsettes slik i forhold til arbeidstakerens inntektsgrunnlagHvis den ansatte blir varig arbeidsufør som følge av yrkesskade er forsikringssummen: 22-30gMinste uføregrad for utbetaling: 1 prosentHvis den ansatte blir varig arbeidsufør som følge av yrkessykdom er forsikringssummen: 22-30gMinste uføregrad for utbetaling: 1 prosent
Regulering i henhold til inntekt ved yrkesskade/
yrkessykdomInntektsgrunnlag Forsikringssumtil og med 7g 22gOver 7 g til og med 8 g 24gOver 8 g til og med 9 g 26gOver 9 g til og med 10 g 28gOver 10 g 30g
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Regulering i forhold til alderForsikringssummen ved 100 prosent arbeidsuførhet beregnes slik i forhold til arbeidstakerens alder:er arbeidstakeren 45 eller 46 år utbetales forsikrings-summen. For hvert år arbeidstakeren er over 46 år gjøres et fradrag som utgjør 5 prosent av forsikringssummen, doghøyst 90 prosent. For hvert år arbeidstakeren er yngre enn 35 – 44 år, forhøyes forsikringssummen med 3,5 prosent avforsikringssummen for hvert år vedkommende er yngre enn45 år. er arbeidstakeren 34 år eller yngre, forhøyes forsikringssummen med 2,5 prosent av forsikringssummenfor hvert år vedkommende er yngre enn 35 år. I tillegg kommer 35 prosent av forsikringssummen.Regulering i forhold til uførhetsgradHar arbeidstakeren bare tapt deler av sin arbeidsevne, reduseres forsikringssummen tilsvarende. 
c) Tap og utgifterved yrkesskade eller yrkessykdom regulerer forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikringretten til erstatning av:• Påførte og framtidige merutgifter• tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet
d) Etteroppgjører erstatningene ved medisinsk invaliditet og arbeids-uførhet fastsatt, og skadelidtes varige medisinske invaliditeteller varige arbeidsuførhet endres vesentlig, kan skadelidtekreve etteroppgjør. Krav om etteroppgjør må fremsettesinnen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.
e) Dødsfall – utbetaling til de etterlatteForsikringssummen blir utbetalt ved den forsikredes dødetter følgende regler: erstatning for begravelseskostnader: 0,5 gerstatning til ektefelle eller samboer: 15 gFor hvert år avdøde var over 46 år, reduseres erstatningenmed 5 %, likevel ikke med mer enn 80 %.
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erstatning til barn ved tap av forsørger. etterlater arbeids-takeren seg barn under 20 år utbetales barnetillegg.erstatningen beregnes særskilt for hvert barn og fastsettesslik etter barnets alder:
Barnets alder Erstatning       Barnets alder Erstatning
da forsørger forsørger 
døde dødeUnder 1 år 6,5 g 10 år 3,5 g1 år 6,0 g 11 år 3,0 g2 år 6,0 g 12 år 2,5 g3 år 5,5 g 13 år 2,5 g4 år 5,0 g 14 år 2,0 g5 år 5,0 g 15 år 2,0 g6 år 4,5 g 16 år 1,5 g7 år 4,0 g 17 år 1,5 g8 år 4,0 g 18 år 1,0 g9 år 3,5 g 19 år 1,0 gvar avdøde eneforsørger utbetales dobbelt barnetillegg.erstatningen ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom og ved ulykke på direkte reise mellom hjem ogarbeidssted eller på tjenestereise skal likevel minst utgjøredet beløp som er fastsatt i Hovedtariffavtalens § 11.dødsfallerstatning for tidligere ansatte ved yrkesskade elleryrkessykdom fastsettes etter bestemmelsene i lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989, nr. 65.
Ved G-reguleringRegulering av forsikringssummen som følge av endring avfolketrygdens grunnbeløp (g) skal skje den dag endringenav grunnbeløpet er vedtatt av Stortinget. 
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Om fastsettelsen av forsikringssummen erstatningen etter lov om yrkesskadeforsikring skjer etterverdien av g på oppgjørstidspunktet. ved fastsettelse av erstatning etter lov om yrkesskadeforsik-ring gjelder:– medisinsk invaliditet: forsikredes alder på konstateringstidspunktet.– arbeidsuførhet: forsikredes alder på oppgjørstidspunktet.– dødsfallserstatning, forsikredes alder på dødsfallstidspunktet
6. FORSIkRINGSDEkNINGER: TARIFFBESTEmT  

yRkESSkADEFORSIkRING ETTER 
HOVEDTARIFFAVTALENS § 11ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av trygdeetatensom yrkesskade) som følge av arbeid i kommunal virksomhet, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet.Bestemmelsen skal også gjelde når en arbeidstaker blir skadet på fritiden som følge av vold/og eller trusler pågrunn av forhold som har tilknytning til arbeidet, og sommedfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.erstatning inklusive renter etter forsikringsavtaleloven skallikevel minst tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet.
Skade på reisetilsvarende erstatning som ytes etter § 11 (11-1 til 11-7) utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direktereise mellom hjem og arbeidsstedet og på tjenestereise.
a) medisinsk invaliditet – utbetaling til den forsikredeFor arbeidstakere Hvis den ansatte blir varig medisinsk invalid som følge avyrkesskade:Forsikringssum: 3g. Minste invaliditetsgrad for utbetaling: 15 prosenttrappes i forhold til alder: Nei
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Hvis den ansatte blir varig medisinsk invalid som følge
av yrkessykdom:Forsikringssum: 3g. Minste invaliditetsgrad for utbetaling: 15 prosenttrappes i forhold til alder: NeiForsikringssummene ovenfor gjelder ved 100 prosent varigmedisinsk invaliditet.
Regulering etter grad av varig medisinsk invaliditet ved
yrkesskade/yrkessykdomved lavere invaliditetsgrad enn 100 prosent fastsettes utbetalingen på følgende måte:Medisinsk invaliditetsgrad Forsikringssum15 – 29 prosent 1g30 – 70 prosent 2gOver 70 prosent 3g
b) Arbeidsuførhet – utbetaling til den forsikredeHvis den ansatte blir varig arbeidsufør som følge av yrkesskade:Forsikringssum: 15 g Minste uføregrad for utbetaling: 1 prosentHvis den ansatte blir varig arbeidsufør som følge av yrkessykdom: Forsikringssum: 15 g Minste uføregrad for utbetaling: 1 prosent
Regulering i forhold til uførhetsgraderstatningen reduseres forholdsmessig hvis denervervsmessige uførhet er lavere enn 100 prosent.
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Dødsfall – utbetaling til de etterlatteNår tariffbestemt yrkesskade/yrkessykdom medfører død,utbetales et beløp til de etterlatte som definert i punkt 7 idenne avtalen.Forsikringssummen blir utbetalt ved den forsikredes dødetter følgende regler: Hvis den ansatte dør som følge av yrkesskade:Forsikringsdekning: HovedforsikringForsikringssum: 15 gAvtrappes årlig med: Se punkt 7 i denne avtalen.Hvis den ansatte dør som følge av yrkessykdom:Forsikringsdekning: HovedforsikringForsikringssum: 15 gAvtrappes årlig med: Se punkt 7 i denne avtalen.
Samordning av § 10 og § 11den samlede erstatning til de etterlatte etter § 10 og § 11kan ikke overstige 18g Samordning av reglene med lov om yrkesskadeforsikringI de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyereerstatning enn etter ovennevnte regler ved erstatnings-utmålingen, utbetales bare erstatning etter loven.I de tilfeller der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter § 11 pkt. 11-1 til 11.7 ennetter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen itillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

7. TARIFFBESTEmT GRUPPELIVSFORSIkRING ETTER 
HOVEDTARIFFAVTALENS § 10

Forsikringssummens størrelseFor arbeidstakere som etterlater seg ektefelle, partner iht.lov om registrert partnerskap, samboer, barn under 25 åreller andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren fastsettes forsikringssummen slik:10 x g til og med 50 år. deretter nedtrappes forsikrings-summen med 0,5 g pr. år til og med 60 år, hvoretter forsikringssummen utgjør 5 g.
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Lærlinger og lærekandidater omfattes av gruppelivsforsik-ringen med rettigheter som tilsvarer 50 prosent av de beløpsom fremgår ovenfor.dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt i første avsnittfastsettes forsikringssummen til 2 g.g er lik grunnbeløpet i folketrygden.
Utbetaling av forsikringssummenBegunstigelsesbestemmelser:Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (endelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt):
a) Avdødes ektefelle (se dog bokstav C). Likt med ekteskap etter denne bestemmelse regnesregistrert partnerskap etter lov av 30.april 1993.
b)  Samboer (se dog bokstav C). Som samboer regnes person som har felles bopel og fellesbarn med avdøde på dødsfallstidspunktet, eller som ved bekreftelse fra folkeregisteret kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste to år. dette gjelder likevel ikke dersom det på dødsfallstidspunktet forelå hindringer for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås.
c) Barn under 25 år. disse skal ha utbetalt minst 40 prosent av erstatnings-beløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle ellersamboer.
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d) Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget
av avdøde.Forsørgelse baseres på om skattefradrag ved siste skatteligning er gitt.dersom det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales forsikringssummen til dødsboet.Begunstigelsen bortfaller for ektefellen ved skilsmisse ellerlovformelig separasjon. For samboer bortfaller begunstigelsen på det tidspunkt vedkommende ikke lengeroppfyller ovenstående kriterier.Forsikringskravet kan ikke overdras, pantsettes eller påannen måte stilles som sikkerhet for gjeld.

8.  OPPHøR OG ENDRING AV FORSIkRINGSAVTALENdersom forsikringstakeren ikke ønsker at forsikringen skalfornyes automatisk ved hovedforfall, må melding sendes selskapet innen forsikringsårets utløp.tilsvarende gjelder hvis forsikringstakeren ønsker å endreforsikringsavtalen og endringen fører til reduksjon av rettigheter for noen av de forsikrede.Forsikringstakeren kan si opp en løpende forsikring i forsikringsåret dersom forsikringsbehovet faller bort ellerdet foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstakeren skalvarsle selskapet skriftlig med en frist på minst én måned. ved flytting av forsikringen til annet selskap skal det opp-lyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen.Selskapet kan kreve at forsikringsavtalens bestemmelser ogden premietariff som gjelder for forsikringen, skal endresmed virkning fra begynnelsen av det kommende forsikringsår. Melding om dette skal selskapet sende forsik-ringstakeren minst to måneder før forsikringsårets utløp. 
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ved forsikringens opphør skal forsikringstakeren orienterede forsikrede om dette så snart som mulig, og senest énmåned før forsikringens opphørsdato.ved flytting av forsikringen til annet selskap, skal de forsikrede informeres om dette på tilsvarende måte.
9. PREmIEBETALINGForsikringstakeren innbetaler premie til selskapet samletfor alle forsikrede arbeidstakere, første termin av 12 betales1. mai 2012, og deretter den 1. i hver påfølgende måned. Jf.forsikringsvilkårenes punkt 42.
10. BEHANDLING AV PERSONOPPLySNINGER 

– ROLLEN SOm DATABEHANDLERved forsikringstakerens behandling av personopplysningerfor medlemmer av ordningen, opptrer forsikringstakerensom databehandler for selskapet i henhold til lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31, § 2 nr. 5. Formålet med denne behandlingen er å sikre at den kollektive forsikringsordningen omfatter alle som skal væremedlem av ordningen til enhver tid, at alle personopplysningsdata for de enkelte medlemmer er korrekte og at all kommunikasjon mellom selskapet og deenkelte medlemmer er fullstendig og korrekt.Når forsikringstakeren får kunnskap om personopp-lysninger om det enkelte medlem, kan disse bare benyttestil det som er helt nødvendig for å kunne oppfylle pliktenesom databehandler.  Opplysningene kan ikke benyttes til andre formål. Som databehandler plikter forsikringstakeren å behandlealle personopplysninger innenfor de regler som er angitt ipersonopplysningsloven, herunder gjennomføre de sik-ringstiltak som følger av lovens § 13. Som databehandlerstår forsikringstakeren til enhver tid under instruksjon fraselskapet som er behandlingsansvarlig etter loven. 



I denne egenskap kan selskapet når som helst endre kravene til hvordan personopplysningene skal behandles. Forsikringstakerens ansvar for behandling av de sammepersonopplysninger som forsikringstakeren behandler som arbeidsgiver, omfattes ikke av denne databehandleravtale.Forsikringstakeren er kjent med at den som oppdragstakerhar lovfestet taushetsplikt i medhold av lov om forsikrings-virksomhet av 10. juni 1988 nr. 39, § 1-3.
11. FORSIkRINGSVILkåRFor gruppelivsforsikringen gjelder de til enhver tid gjeldende personalforsikringsvilkår for kommuner og foretak med lovbestemt yrkesskadeforsikring og tariffestetforsikring, godkjent av Kredittilsynet.et eksemplar av forsikringsvilkårene er heftet ved denne avtalen.Oslo, den 30. april 2012For Storebrand Livsforsikring ASIfølge spesialfullmaktHege HodnesdalLeder Avtaleetablering Bedrift
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Vedlegg 3 – PensjonKundenr. xxxxxxKontraktnr. xxxxxx
Avtale mellom

Barnehage xxxxxxxxxxxxxxOrg.nr XXX XXX XXX(i det følgende kalt foretaket)og
Storebrand Livsforsikring ASOrg.nr.958.995.369(i det følgende kalt selskapet)omKOLLeKtIv PeNSJONSFORSIKRINg(i det følgende kalt pensjonsordningen)

Bestemmelsene i pensjonsordningen er i henhold til de regler somer fastsatt av myndighetene for at forsikringen skal kunnebenevnes:«Ytelsesbasert pensjonsforsikring etter lov om foretakspensjon»



1.  OPPRETTELSE OG IkRAFTTREDELSEPensjonsordningen ble opprettet i selskapet XX.XX.XXXX.de bestemmelser som gjelder for pensjonsordningen fra01.05.2014 er gitt i denne avtale og forsikringsvilkårene. videre gjelder lov om foretakspensjon, lov om forsikrings-avtaler og andre bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. 
2.  ARBEIDSTAkERE SOm SkAL VæRE mED

2.1 Omfang ved ikrafttredelsenMed arbeidstakere mener en i denne avtale alle ansatte iforetaket med minst 20 prosent arbeidstid, og som er pliktigmedlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter.Pensjonsordningen omfatter ved opprettelsen alle arbeids-takere som er fylt 20 år.Arbeidstakere som mottar Avtalefestet Pensjon (AFP) ellerannen førtidspensjon skal meldes ut av pensjonsordningen isamsvar med bestemmelsene i pkt. 12 i denne avtale, medmindre vedkommende enten
a. fortsatt står i arbeid i foretaket, med en arbeidstids-prosent som overstiger minstekravet etter dette punkt, eller
b. mottar alderspensjon fra pensjonsordningenArbeidstaker som har lovbestemt permisjon for et fastsatttidsrom og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaketetter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden.Arbeidstaker som er permittert som følge av driftsinnskrenkninger mv. skal være medlem av pensjons-ordningen under permitteringen.Arbeidstaker som har permisjon etter avtale, skal ikke væremedlem av pensjonsordningen i permisjonstiden.
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Pensjonsordningen omfatter likevel ikke arbeidstakere sompr. ansettelsen hadde nådd opptjeningsalderen.
2.2 Opptak av arbeidstakereOpptak av arbeidstakere skal skje den dag de ansettes, likevel tidligst den dag de fyller 20 år.Arbeidstaker som ved ansettelsen i foretaket har nådd opptjeningsalderen, jf. pkt. 3 nedenfor, skal likevel ikke tasopp i pensjonsordningen. disse arbeidstakere blir i stedetmeldt inn i egen innskuddsbasert pensjonsordning fordenne gruppen.
2.3 Generelle bestemmelserved opptak i pensjonsordningen og senere ved utvidelsergjelder det som er bestemt i § 3 punkt 2 i forsikrings-vilkårene om hel arbeidsdyktighet og eventuelt om tilfredsstillende helse.Foretaket plikter å sende selskapet melding om hvilke arbeidstakere som skal omfattes av pensjonsordningen.Melding må sendes selskapet senest samtidig med at melding om arbeidsforholdet blir sendt til Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret. Blir meldingen sendt senere, vil selskapets ansvar ikke omfatte disse arbeidstakere før dendag melding er sendt. Arbeidstakere kan ikke selv velge om de vil være med i pensjonsordningen.Arbeidstakeren kan ikke overdra eller pantsette sine rettigheter i selskapet.Selskapet fører fortegnelse over alle arbeidstakere i pensjonsordningen.Forsikringsbevis vil bli sendt hver enkelt arbeidstaker vedopptak i pensjonsordningen og senere ved hver endring avpensjonsytelsene.

mine notater
1. MAI 2014 – 30. APRIL 2016

73



Sentrale bestemmelser fra forsikringsvilkårene er gjengitt iforsikringsbeviset eller i vedlegg til dette. Fullstendige forsikringsvilkår finnes på internett, på adressenhttp://www.storebrand.no/forsikringsvilkår, ”vilkår forytelsespensjon”.  Arbeidstakere kan også få tilsendt utskriftav vilkårene ved henvendelse til selskapet. Foretaket plikter å informere selskapet om forhold som harbetydning for administrasjon og forvaltning av pensjons-ordningen, herunder sammenslåing, deling, utskilling elleravvikling av virksomhet, driftsinnskrenkninger, endring avnavn eller adresser mv.For pensjonsordning som har 15 eller flere medlemmer (jfr.lov om foretakspensjon § 1-2), plikter foretaket å sørge forat det blir opprettet en styringsgruppe (jfr. lov om foretaks-pensjon § 2-4) for pensjonsordningen. Styringsgruppen skalbestå av minst tre personer, hvorav minst én skal velges avog blant medlemmene. Styringsgruppen skal uttale seg omsaker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen, og behandle regelverket før det vedtaseller endres.
3. OPPTjENINGSALDEROpptjeningsalderen er 67 år.dersom arbeidstakeren, etter særskilt avtale med foretaket,fortsetter i arbeid utover den opptjeningsalder som er fastsatt for arbeidstakeren, gjelder bestemmelsene i § 4-5 ilov om foretakspensjon.
4.  PENSjONSGRUNNLAGETPensjonsgrunnlaget er den lønn arbeidstakeren mottar fraforetaket. Med lønn menes skattepliktig lønnsinntekt, beregnet personinntekt (kun aktuelt for selvstendig næringsdrivende), og godtgjørelse til deltaker for arbeids-innsats i deltakerlignet selskap. det skal sees bort fra lønn ut over 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.
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det skal likeledes sees bort fra overtidsgodtgjørelse, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, ogandre varierende eller midlertidige tillegg.ved skifte av stilling som medfører reduksjon i lønn skalpensjonsytelsene fastsettes etter det pensjonsgrunnlag somgjelder i den nye stillingen.  det skal utstedes fripolise somsikrer arbeidstakerens rett til den del av opptjent pensjonpå endringstidspunktet som overstiger den pensjon som daville være opptjent om pensjonsgrunnlaget i den nye stillingen legges til grunn ved beregningen. For arbeidstakere som har beholdt sitt medlemskap i perioder hvor det ikke utbetales lønn fra foretaket, jf. punkt2.1, fastsettes pensjonsgrunnlaget til det beløp som gjaldt daden aktuelle perioden tok til.
5. PENSjONSGIVENDE TjENESTETID 

– TIDLIGERE RETTIGHETER

5.1 Pensjonsgivende tjenestetidFor å få rett til uavkortede pensjoner fra pensjonsord-ningen, kreves det minst 30 års tjenestetid i foretaket. tjenestetiden regnes fra opptak i pensjonsordningen tilopptjeningsalderen, og avrundes til nærmeste antall hele år. ved kortere tjenestetid enn 30 år, reduseres pensjonene forholdsmessig.en pensjon som kommer til utbetaling fra pensjons-ordningen før nådd opptjeningsalder, fastsettes på grunnlagav den tjenestetid arbeidstakeren ville ha fått om vedkommende var blitt stående i tjenesten til opptjeningsalderen.For arbeidstakere som meldes ut av pensjonsordningen førnådd opptjeningsalder, fastsettes pensjonene i henhold tilbestemmelsene i punkt 12.

mine notater
1. MAI 2014 – 30. APRIL 2016

75



5.2 Tidligere rettigheterI pensjonsordningen tas det ikke hensyn til om arbeids-takeren tidligere har vært med i privat eller offentlig tjenestepensjonsordning.
6. FORSIkRINGSyTELSERde uavkortede pensjoner fra pensjonsordningen er fastsattnedenfor under punktene 6.1. – 6.4. Pensjonene skal likevelminst utgjøre de beløp som er dekket ved opptjent premiereserve.For arbeidstakere som har eller har hatt varierende ellerfast deltidsarbeid, skal det ved beregning av pensjonene benyttes en beregnet arbeidstidsfaktor. denne faktor ergjennomsnittlig arbeidstid i de inntil 30 opptjeningsår føropptjeningsalder med høyest arbeidstidsprosent. I denneforbindelse forutsettes det at den faktiske arbeidstid på beregningstidspunktet varer resten av tjenestetiden.For arbeidstakere som arbeidet deltid på tidspunktet for tilpasning til lov om foretakspensjon, fastsettes arbeidstids-prosenten før dette tidspunkt, slik at opptjent pensjon pr.samme dato så vidt mulig forblir uendret.ved fastsettelse av pensjonene ved opptak i pensjons-ordningen og senere reguleringer, skal det tas hensyn til folketrygdens gjeldende grunnbeløp på det aktuelle tidspunkt.
6.1 Alderspensjon Årlig alderspensjon fra pensjonsordningen utgjør differansen mellom 66 prosent av pensjonsgrunnlaget og en antatt alderspensjon fra folketrygden.Antatt alderspensjon fra folketrygden regnes som:75 prosent av folketrygdens grunnbeløp tillagt tilleggs-pensjon fra folketrygden fastsatt etter den beregnings-modell som er vedtatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon i forbindelse med de endrede pensjonsregler i folketrygden fra 1. januar 1992.
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Antatt tilleggspensjon fra folketrygden skal likevel minst tilsvare folketrygdens særtillegg for enslige.Alderspensjonen utbetales livsvarig.
6.2 Pensjon til gjenlevende ektefelle/samboer    Likestilt med ektefelle er registrert partner i henhold til lovom registrert partnerskap av 30. april 1993. Pensjonsord-ningen omfatter også pensjon til gjenlevende samboer i henhold til lov om foretakspensjon av 24. mars 2000, § 1-2,2. ledd, bokstav f).Årlig pensjon fra pensjonsordningen til gjenlevende ektefelle utgjør 60 prosent av den alderspensjon som etterreglene i punkt 6.1. er fastsatt for arbeidstakeren.Pensjon til gjenlevende ektefelle utbetales livsvarig. 
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6.3 Barnepensjon Årlig barnepensjon skal beregnes i forhold til den årlige alderspensjon som etter reglene i punkt 6.1 er fastsatt forarbeidstakeren.For arbeidstakere som er født før 1967, skal den årlige alderspensjon i punkt 6.1, som barnepensjonen skal beregnes i forhold til, fastsettes som om arbeidstakeren varfødt i 1967.Barnepensjonen utbetales høyst til barnet er 21 år eller tidligere død.Barnepensjonen utgjør for yngste barn:50 prosent av nevnte alderspensjon.For hvert av de øvrige barn:25 prosent av nevnte alderspensjon.Barnepensjonen skal deles likt på alle barn med rett til pensjon.For hvert barn mellom 18 og 21 år utbetales i tillegg:25 prosent av nevnte alderspensjon.tillegget dobles for yngste barn hvis det samtidig ikke erbarn under 18 år.dette tillegg skal deles likt på barn mellom 18 og 21 år.
6.4 Uførepensjon Årlig uførepensjon fra pensjonsordningen utgjør:100 prosent av den alderspensjon som etter reglene i pkt.6.1 er fastsatt for arbeidstakeren.Rett til uførepensjon inntrer ved arbeidsudyktighet på minst20 prosent og for øvrig i henhold til bestemmelsene i forsikringsvilkårene.delvis arbeidsudyktighet gir rett til uførepensjon i forholdtil graden av arbeidsudyktigheten til enhver tid.
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Uførepensjonen gis et tillegg på 10 prosent for hvert barn.det regnes her med barn som fyller vilkårene for å få barne-pensjon. Barnetillegget blir utbetalt til uførepensjonisten, ogutbetales høyst til den avtalte opphørsalder for barne-pensjon etter punkt 6.3. ovenfor. For eventuelle arbeids-udyktige barn utbetales likevel barnetillegg høyst så lengedet utbetales uførepensjon.Uførepensjon som etter bestemmelser i lov eller forskriftikke kan utbetales til arbeidstakeren, godskrives pensjonsordningens premiefond.Uførepensjonen utbetales høyst til opptjeningsalderen somer fastsatt for arbeidstakeren.
6.5 Fleksibelt uttak av alderspensjonArbeidstakeren kan etter nærmere regler ha rett til å ta uthele eller deler av alderspensjonen fra et annet tidspunktenn opptjeningsalderen. Nærmere bestemmelser om dette,herunder regler for forsikringsteknisk omregning av alderspensjonen, er gitt i forsikringsvilkårene.
6.6 Premiefritak ved arbeidsudyktighetPremiefritak dekker foretakets premie for forsikrings-ytelsene som er tilknyttet pensjonsordningen.  Premiefritakdekker ikke forvaltningsomkostninger, administrasjons-omkostninger og pris for avkastningsgaranti for kontrakt,og fortjeneste på personrisiko per medlem.Retten til premiefritak inntrer fra det tidspunkt den forsikredes arbeidsevne har vært nedsatt med minst 20 prosent i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Premiefritaket gis fra det tidspunkt den forsikrede ble minst20 prosent arbeidsudyktig. Premiefritaket gis i forhold til graden av arbeidsudyktigheten. 
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7. REGULERING AV FORSIkRINGSyTELSERRegulering av ytelser for arbeidstakere skal skje pr. den dagen endring av pensjonsgrunnlaget har funnet sted.Foretaket plikter å sende selskapet melding om endring avpensjonsgrunnlaget.Ytelsene kan bare reguleres for arbeidstakere som er heltarbeidsdyktige.For arbeidstakere som er sykmeldt på reguleringstids-punktet, skal melding om endring av pensjonsgrunnlagetsendes selskapet straks friskmelding foreligger, sammenmed angivelse av friskmeldingsdato.For arbeidstakere i permisjon skal pensjonsgrunnlaget ikkereguleres.For arbeidstakere som har beholdt tidligere pensjonsgrunn-lag ved skifte av stilling mv. som har medført reduksjon ilønn, skal pensjonsgrunnlaget reguleres hvert år i takt medutviklingen i folketrygdens grunnbeløp.
8.  REGULERING AV PENSjONER UNDER UTBETALING

8.1 minste reguleringPensjoner under utbetaling – inklusive tidligere regulerings-tillegg – skal hvert år pr. 1. mai reguleres etter minimums-bestemmelsene i lov om foretakspensjon, ved at overskuddknyttet til pensjonistenes premiereserve brukes til forhøyelse av pensjonene. Forhøyelsen skal likevel ikkeoverstige den prosentsats som grunnbeløpet i folketrygdensteg med siden forrige års 1. mai. Regulering vil ikke kunnefinne sted før folketrygdens grunnbeløp pr. 1. mai er kjent.Reguleringstillegg etter dette punkt dekkes forsikrings-messig ved engangspremie fra pensjonistenes overskuddsfond.
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For å være berettiget til uavkortet regulering etter dettepunkt, er det en forutsetning at pensjonisten var berettigettil pensjon pr. 1. januar året før regulering finner sted. Hvispensjonisten var berettiget til pensjon fra et senere tidspunkt i året, avkortes reguleringstillegget forholdsmessig.dersom en som var pensjonist pr. 31. desember dør før regulering finner sted, overføres retten til regulering tileventuelle etterlattepensjoner.dersom en uførepensjon endres på grunn av endret uføre-grad, skal den endrede uførepensjon gis det samme prosentvise reguleringstillegg som gjaldt før endringen.
8.2 Avtalt tilleggsreguleringdette punkt gjelder ikke for pensjonsordningen.
9. PENSjON FRA PENSjONSORDNINGEN VED SAmTIDIG

yTELSE FRA ANNET HOLDdet skal ikke gjøres fradrag i uførepensjonen for erstatningfor tap av arbeidsevne fra yrkesskadeforsikring.
10.  PREmIE

10.1 Premietariffendring av premietariffen, herunder innbefattet omkostninger, kan gjennomføres etter fire måneders skriftlig varsel.
10.2 Betaling av premie/arbeidstakers tilskuddHovedforfallsdag er hvert års 1. Mai.Årlig premie beregnes forskuddsvis og utgjør summen av:• Sparing til opparbeidelse av pensjonsrettigheter• Pris for forsikringsmessig risiko (risikopremie)• Pris for økonomisk risiko knyttet til avkastningsgaranti• Omkostninger til forvaltning av pensjonsordningens midler• Omkostninger til administrasjon av pensjonsordningen
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det skal betales premie for hver arbeidstaker for tiden fraarbeidstakeren blir tatt opp i pensjonsordningen og så lengemedlemskapet opprettholdes, eller ytelser utbetales til etterlatte fra pensjonsordningen.dersom den årlige premien betales i terminer, beregnes ettermintillegg i prosent av premien.Arbeidstakeren skal betale et tilskudd som utgjør 2.0 prosent av pensjonsgrunnlaget (jfr. punkt 4), likevel høyst50 prosent av den årlige premie som gjelder for arbeidstakeren.Arbeidstakeren skal betale tilskudd i tiden fra arbeids-takeren blir tatt opp i pensjonsordningen og så lenge det betales premie for vedkommende for opptjening av pensjonetter pensjonsplanen. Foretaket trekker tilskuddet etterskuddsvis med en forholdsmessig del ved hver lønnsutbetaling. Hvis arbeidstakeren dør før opptjenings-alderen, skal arbeidstakerens tilskudd bare betales for tideninntil dødsdagen. Betalingen av tilskudd opphører helt ellerdelvis fra det tidspunkt retten til premiefritak inntrer. Arbeidstakeren får ikke fritak for tilskudd i den tiden arbeidstakeren har sykepenger i folketrygden.For plikt til å betale renter av premier, gjelder lov om renterved forsinket betaling, m.m. av 17. desember 1976, nr. 100.
10.3 kapitalforvaltningMidler knyttet til kontrakten, herunder premiefond og tilleggsavsetninger, inngår i selskapets kollektivporteføljemed investeringsprofil Storebrand ekstra Forsiktig.
11. REGNSkAPSelskapet vil for hvert kalenderår utarbeide en regnskaps-oppstilling som viser pensjonsordningens inntekter og utgifter i dette år.
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Årsresultatet beregnes ut fra de til enhver tid gjeldenderegnskapsregler, forsikringsvirksomhetsloven med tilhørende forskrifter, foretakspensjonsloven med tilhørende forskrifter, og for øvrig i henhold til selskapetsvedtekter.eventuelt overskudd beregnes pr. 31. desember og overføres til pensjonsordningens premiefond, eventuelt tilpensjonistenes overskuddsfond i samsvar med bestemmelsene i lov om foretakspensjon § 8-5.Foretaket bestemmer hvordan midlene i pensjons-ordningens premiefond skal anvendes, innenfor rammen avde regler som til enhver tid er fastsatt av myndighetene.
12. UTmELDING AV ARBEIDSTAkERENår den forsikrede ikke lenger inngår i den gruppe arbeids-takere som skal være omfattet av pensjonsordningen i henhold til punkt 2.1. i denne avtale, skal vedkommendemeldes ut av pensjonsordningen. Foretaket sender meldingom dette til selskapet senest samtidig med at melding omforholdet blir sendt til Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret.Blir melding sendt senere, belastes foretaket full premie formedlemmet frem til det tidspunkt melding er sendt. For arbeidstakere som har hatt deltidsarbeid i foretaket,fastsettes den lineære fripolise ut fra den gjennomsnittligearbeidstidsprosent arbeidstakeren har hatt i de inntil 30 tjenesteår med høyest arbeidstidsprosent.er medlemstiden i pensjonsordningen mindre enn 12 måneder, har arbeidstakeren likevel ikke eiendomsrett tilden del av fripolisen som er opparbeidet i foretaket. I så fallblir denne del av fripolisen overført til pensjonsordningenspremiefond.
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13. ENDRING ELLER OPPHøR AV PENSjONSORDNINGENForetaket kan si opp forsikringen eller avtale endringer ipensjonsordningen.dersom det er opprettet styringsgruppe for pensjons-ordningen, skal endring eller opphør ikke finne sted før styringsgruppen har uttalt seg.For øvrig forbeholder selskapet seg retten til å foreta endringer i avtalen i den grad myndigheter eller lovgivninggir pålegg om eller adgang til dette.
14. BEHANDLING AV PERSONOPPLySNINGER 

– ROLLEN SOm DATABEHANDLERved foretakets behandling av personopplysninger for medlemmer av ordningen, opptrer foretaket som databehandler for selskapet i henhold til lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31, § 2 nr. 5. Formålet med denne behandlingen er å sikre at den kollektive forsikringsordningen omfatter alle som skal væremedlem av ordningen til enhver tid, at alle person-opplysningsdata for de enkelte medlemmer er korrekte ogat all kommunikasjon mellom selskapet og de enkelte medlemmer er fullstendig og korrekt.Når foretaket får kunnskap om personopplysninger om detenkelte medlem kan disse bare benyttes til det som er heltnødvendig for å kunne oppfylle pliktene som databehandler.Opplysningene kan ikke benyttes til andre formål. 
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Som databehandler plikter foretaket å behandle alle personopplysninger innenfor de regler som er angitt i personopplysningsloven, herunder gjennomføre de sikringstiltak som følger av lovens § 13. Som databehandlerstår foretaket til enhver tid under  instruksjon fra selskapetsom er behandlingsansvarlig etter loven. I denne egenskapkan selskapet når som helst endre kravene til hvordan personopplysningene skal behandles. Foretakets ansvar forbehandling av de samme personopplysninger som foretaket behandler som arbeidsgiver, omfattes ikke av denne databehandleravtale.Foretaket er kjent med at foretaket som oppdragstaker harlovfestet taushetsplikt i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 1-6.Lysaker, den 20.07.2012for Storebrand Livsforsikring ASi følge spesialfullmakt
Alexander MartinezLeder KS Bedrift og Bransjer 
Justina SteponaviciutePensjonsrådgiver
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