
Din pensjon. Din mulighet.  

Ditt valg. 

Et medlemstilbud til deg fra Industri 

Energi.  

Uavhengig rådgivning for dine 

pensjonsvalg. 

«Jeg anbefaler alle medlemmer som 

har mulighet å benytte seg av tilbudet 

fra Tredjepart AS» 
 Terje Valskår 

 Nestleder Industri Energi 



8 av 10 
vet ikke hva de får i pensjon 
Kilde: fra siste undersøkelse gjennomført av Finans Norge 

 
 

 

De færreste har egentlig oversikt over hva de vil få i pensjon. 

 

Det er kanskje ikke rart. Pensjonsreformen som kom i 2011 gir stor fleksibilitet. 

Valgmulighetene er for mange nesten ubegrensede – særlig for deg som har jobbet 

lenge, som har hatt flere arbeidsgivere, kanskje jobbet både i offentlig og privat 

sektor og i forskjellige bransjer. Mer fleksibilitet og flere muligheter er et gode. 

 

Men det betyr også at det er du som må ta valgene. Har du full oversikt over dine 

rettigheter, hvilke muligheter du har, hvilke valg du bør unngå og ikke minst: Hva 

pensjonen din faktisk blir – etter skatt?  

 

Beslutningen om når og hvordan du skal ta ut pensjon, er en av de siste og ikke 

minst en av de viktigste beslutninger du tar i løpet av ditt arbeidsliv. Valgene du tar 

kan ha konsekvenser for resten av livet.  

 

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. 

 

Vi håper du gir oss den tilliten som mange av dine kolleger i Industri Energi 

har gjort i flere år. La oss hjelpe deg med dine pensjonsvalg.  



GJELDER TILBUDET FOR MEG? 
Dette tilbudet gjelder for medlemmer av Industri Energi som: 

 Har fylt 57 år eller er eldre. 

 Ikke har tatt ut fleksibel alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP). 

 Ikke har benyttet denne medlemsfordelen tidligere. 

HVA GÅR TILBUDET UT PÅ? 
Tredjepart AS estimerer din pensjon ut fra dine ønsker, rettigheter og 

muligheter. Dette er bare noen spørsmål du kan få svar på: 

 Kan jeg egentlig ta ut pensjon fra 62 år? Bør jeg det? 

 Har jeg nok opptjening til å ta ut AFP før 67 år? 

 Fripoliser og valgmuligheter? 

 Hva er fordelene og ulempene 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? 

 Sjømannspensjon, NR-avtale, NRT-avtale vs andre pensjonsytelser? 

 Hva blir skatten på min pensjon? 

 Hva kan lønne seg for meg? 

 Hvordan får jeg tak i mine pensjoner? 

HVA KOSTER DET? 
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. 



 

KONTAKTINFORMASJON 
 

Industri Energi  Sentralbord 02390 

 
Gro Losvik  gro.losvik@industrienergi.no 

Nina Helland  nina.helland@industrienergi.no 

Charlotte Dyrkorn  charlotte.dyrkorn@industrienergi.no 

 

 

 

Tredjepart AS  Sentralbord 21 42 41 41 

 
Kristian Jacobsen  kristian.jacobsen@tredjepart.no 

Günther Bache  gunther.bache@tredjepart.no 

 

Postadresse: Industri Energi, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Stavanger-kontoret:  Oslo-kontoret: 
Org.nr: 971 435 755 | Bankgiro: 9001.07.10056 Besøksadresse: Badehusgaten 39, 4014 Stavanger Besøksadresse: Hammersborggata 12, 
    Inng. Torggata , 0181 Oslo 
post@industrienergi.no | industrienergi.no Telefon: 02390 | Fax: +47 51 84 05 01 Telefon: 02390 | Fax: +47 22 03 22 30 

HVORDAN BESTILLER JEG RÅDGIVNING? 
 

Fyll ut vedlagte oppdragsskjema og send det til Tredjepart AS. 

 Adressen finner du i oppdragsskjemaet. 

 OBS! Informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige for at Tredjepart AS 

kan beregne din pensjon, finner du også i vedlagte oppdragsskjema. 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 noen dager ekstra. 

 

Rådgiverne i Tredjepart AS har full taushetsplikt, og all informasjon blir lagret på 

en sikker måte. 

 

Terje Valskår   Jonny Larsen 

Industri Energi   Tredjepart AS 
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