
Hva får jeg 
i pensjon?
Uavhengig rådgivning for dine pensjonsvalg

Når og hvordan du skal 
ta ut pensjon og når du 

skal slutte i jobben er 
av de viktigste 

beslutninger du tar i 
løpet av ditt arbeidsliv. 
Valgene har betydning 

for resten av livet. 

«



DET ER DU SOM MÅ TA PENSJONSVALGENE !
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. Tredjepart AS er et 
helt frittstående og uavhengig rådgivingsselskap med pensjon som 
spesialfelt. 

Rådgiverne har alle lang erfaring innen pensjon, økonomi og skatt. 
Tredjepart AS kan hjelpe deg til å få en totaloversikt over dine 
muligheter og konkret beregne din pensjon ut fra forskjellige 
valgmuligheter.

7 av 10 arbeidstakere vet ikke hva de får i pensjon

DNB/Menon Economics – sept 2020

Gjelder for medlemmer av Industri Energi som:
› Blir 57 år i løpet av inneværende kalenderår eller er eldre.
› Ikke har tatt ut pensjon fra folketrygden og AFP.
› Ikke har benyttet denne medlemsfordelen tidligere.

HVEM KAN FÅ?



Pensjonen din beregnes ut fra dine ønsker, rettigheter 
og muligheter i forskjellige alternativer.

Dette er noen spørsmål du kan få svar på:
› Når kan jeg ta ut pensjon?
› Hva blir min pensjon fra folketrygd og AFP? 
› Kvalifiserer jeg til AFP?
› Hva har jeg opptjent i pensjon fra arbeidsgivere?
› Konsekvenser ved å fratre tidlig? 
› Ta ut pensjon og fortsette å jobbe?
› Hva skjer med mine pensjoner hvis jeg blir syk?
› Hvor mye utgjør pensjonen etter skatt?
› Hvordan får jeg tak i mine pensjoner?

Industri Energi betaler nesten hele regningen for deg.
Du betaler kun en egenandel på 500 kroner. Egenandelen får du 
som en egen faktura fra Industri Energi. 

- Jeg anbefaler alle medlemmer som har mulighet å benytte seg av tilbudet 
fra Tredjepart AS.

Terje Valskår
Industri Energi

HVA FÅR DU?  

Du får en detaljert og oversiktlig beregning av 
pensjonsøkonomien din. Det gir trygghet for dine valg.



K O N T A K T I N F O R M A S J O N  T E L E F O N
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› Du må fylle ut oppdragsskjemaet for pensjonsrådgivning. Dette finner du 
i kategorien Medlemskap på industrienergi.no. Gå til Medlemsfordeler og 
klikk på rådgivningstjeneste for alle medlemmer fra 57 år.

› 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 fra Tredjepart AS har mottatt 
nødvendig informasjon. Hvis det i perioder er stor pågang, vil du få 
beskjed hvis det tar ekstra tid.

Rådgiverne i Tredjepart AS har full taushetsplikt. Alle dokumenter som 
oversendes makuleres når oppdraget er gjennomført og digital lagring 
gjøres i henhold til gjeldende personvernregler.

Terje Valskår Jonny Larsen
Industri Energi Tredjepart AS

H V O R D A N  B E S T I L L E  R Å D G I V N I N G ?

https://industrienergi.no/medlemskap/pensjonist/vet-du-hva-du-far-i-pensjon/
mailto:medlemsservice@tredjepart.no
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