
De forskjellige pensjonstyper i MP Pensjon  
  
Alderspensjon 
Årlig pensjonsbeløp som kommer til utbetaling ved pensjonsalder 67 år, men kan tas ut som et            
omregnet lavere beløp allerede fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av Grunnbeløpet i 
Folketrygden. Alderspensjonen løper livsvarig. 
Dersom årlig pensjon er mindre enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp, omregnes din pensjon til et høyere 
beløp med kortere utbetalingstid. 

 
Uførepensjon tjenestepensjon: Uførepensjon kan utbetales fra bedriftens pensjonsordning etter at 

du har vært minst 25 % sammenhengende arbeidsufør i 12 måneder. I perioder med 

arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, samordnes utbetalingene slik at summen av beregnede 

arbeidsavklaringspenger og midlertidig uførepensjon ikke overstiger 70 % av tidligere lønn ved full 

uførhet. Uførepensjonen utbetales maksimalt til fylte 67 år. Uførepensjonen ytes allikevel ikke hvis 

uførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som medlemmet led av og må antas å ha kjent til ved 

opptak i pensjonsordningen og som medfører arbeidsuførhet innen to år etter opptaket. Eventuelle 

fripoliser fra pensjonskassen og tidligere arbeidsforhold kommer til fratrekk. Førstnevnte er allerede 

hensyntatt. Gjeldende uførepensjonsordning har ingen fripoliseopptjening, da dekningen er et ettårig 

risikoprodukt.  

Uførepensjon fripolise 
Utbetales dersom du mottar arbeidsavklaringspenger eller varig uføretrygd fra NAV. Det oppgitte 
beløpet er ved 100 % uførhet. Uførepensjon kan graderes ned til 25 %. Et barnetillegg på 10 % 
av pensjonen pr. barn (inntil 6 barn under 21 år) legges til beløpet. Pensjonen løper frem til 
friskmelding, eventuelt til 67 år, da den avløses av alderspensjon med samme beløp.  
 
Barnepensjon  
Pensjon som kommer til utbetaling til medlemmets barn hvis medlemmet skulle falle fra og har 
barn under 21 år. Beløpet gjelder for yngste barn, for de øvrige beregnes halvert beløp. Samlet 
barnepensjon fordeles likt mellom barna. Pensjonen utbetales til og med den måned barnet fyller 
21 år, og kan også utbetales etter dette dersom barnet er blitt ervervsufør før fylte 21 år.  
 
Ektefellepensjon  
Pensjon som kommer til utbetaling til gjenlevende ektefelle/registrert partner hvis medlemmet skulle 
falle fra. Pensjonen løper livsvarig og er ikke ervervsprøvet eller samordnet med andre 
pensjonsordninger. Pensjonen faller heller ikke bort ved gjengifte. Rett til pensjon for fraskilt 
ektefelle/partner følger de til enhver tids gjeldende bestemmelser i Ekteskapsloven Retten til 
ektefellepensjon inntrer ikke når ekteskapet er inngått etter at medlemmet har fylt 65 år.  
 
Samboerpensjon  
Pensjon som kommer til utbetaling til medlemmets samboer hvis medlemmet skulle falle fra. Samboer 
er en person av ulikt eller samme kjønn som har vært registrert i folkeregisteret på samme adresse 
som avdød i minst 5 år. Dersom man har felles barn, er det kun krav om felles adresse. Pensjonen 
løper livsvarig og er ikke ervervsprøvet eller samordnet med andre pensjonsordninger. Pensjonen 
faller ikke bort ved gjengifte. Retten til samboerpensjon inntrer ikke når samboerskapet er etablert 
etter at medlemmet har fylt 65 år.  
 
Foreldelse  
Krav på utbetaling foreldes etter 3 år fra forfall jf. bestemmelsen i forsikringsavtaleloven §18-6.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


