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Om Nordnet alderstilpasset pensjon
Nordnet alderstilpasset pensjon (”Nordnet alderstilpasset pensjon” eller 
”NAP”) er en spareprofil som tilbys av Nordnet Livsforsikring AS (”Nordnet 
Liv”) gjennom produktet Nordnet egen pensjonskonto (”EPK”). Denne 
forhåndsinformasjonen forteller deg hvordan NAP fungerer og hva det vil 
innebære å investere gjennom denne spareprofilen. 

Nordnet alderstilpasset pensjon består av andeler i ulike aksjefond og 
rentefond. Nordnet alderstilpasset pensjon tilpasser automatisk risikoprofilen 
på din investering til din alder. Ved å investere din alderspensjonskapital i 
Nordnet alderstilpasset pensjon får du automatisk den sammensetningen av 
aksjefond og rentefond og derved også risikoprofil som Nordnet Liv mener 
er gunstigst for din alder. Alderstilpasningen innebærer videre en gradvis 
redusering av aksjerisiko, og en tilsvarende gradvis økning av renterisiko, når 
nedtrapping av aksjerisiko frem mot pensjonsalder påbegynnes. 

Du vil ikke selv ha mulighet til å påvirke sammensetningen av aksjefond og 
rentefond i NAP. De ulike verdipapirfondene som inngår i NAP vil ha hvert sitt 
investeringsmandat og hvert sitt geografiske investeringsområde, og vil være 
verdipapirfond med lave forvaltningskostnader. Nordnet Livs målsetning er at 
du skal oppnå best mulig risikojustert avkastning på din alderspensjonskapital 
i forhold til din alder til enhver tid i investeringsperioden, slik at du kan få 
utbetalt mest mulig pensjon i forhold til hvor mye som er oppspart fra dine 
arbeidsforhold.

Om alderstilpasning og nedtrapping av aksjerisiko.
Fra fylte 55 år vil det skje en gradvis nedtrapping av aksjerisiko på din 
alderspensjonskonto frem mot ordinær pensjonsalder (67 år), samtidig 
som en stadig større andel av alderspensjonskapitalen din vil bli investert i 
rentefond. NAP gjør automatisk disse tilpasningene for deg på den investerte 
alderspensjonskapitalen din. 

Mellom 18–55 år vil aksjeandelen være 100 %, og renteandelen 0 %. Fra og 
med fylte 55 år og frem til fylte 65 år vil aksjeandelen hvert år reduseres, slik at 
den er 60 % ved fylte 65 år. Renteandelen vil tilsvarende økes til den når 40 % 
ved samme tidspunkt.  
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Ved fylte 65 år og frem til fylte 75 år vil det skje en ytterligere gradvis 
reduksjon av aksjerisiko. Aksjeandelen vil reduseres til 20 % ved fylte 75 år, og 
renteandelen vil tilsvarende økes til 80 % ved samme tidspunkt. Fra og med 
fylte 75 år vil aksjeandelen på 20 % og renteandelen på 80 % ligge fast.

Vær spesielt oppmerksom på at du ikke kan velge bort nedtrapping av 
aksjerisiko i NAP. Dersom du investerer gjennom NAP og ikke ønsker slik 
nedtrapping, må du velge bort NAP og enten velge en av Nordnet Livs 
foreslåtte fondsporteføljer eller selskapets åpne fondsunivers. Dersom 
du ønsker en annen risikoprofil enn det NAP har, bør du ikke velge denne 
spareprofilen. Hvis du allerede har valgt den, bør du da gå ut av NAP og heller 
velge en annen spareprofil eller selskapets åpne fondsunivers.  Informasjon om 
de ulike investeringsvalgene som er tilgjengelig for deg, herunder hvordan du 
går ut av NAP, finner du på nordnet.no eller ved å kontakte kundeservice. 
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