
Som medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om lån på inntil 2,3 millioner  
– eller 4,6 millioner dersom to i husstanden er medlemmer. 

Når bør du tenke på boliglån?
→  Når du skal refinansiere boliglånet ditt
→  Når du skal kjøpe ny bolig
→  Når du skal pusse opp boligen
→  Når du vurderer å skifte jobb

Hva er boliglån i 
Statens pensjonskasse?
Boliglån i Statens pensjonskasse 
er en medlemsfordel som gir deg en 
gunstig rente. Lånet kan brukes 
til kjøp av bolig, refinansiering,  
oppussing eller skifteoppgjør. 
Du kan låne inntil 80 prosent av 
boligens markedsverdi og du kan kun 
låne til boligformål, ikke til fritidsbolig. 

Hvem gjelder dette for?
•   Alle medlemmer kan søke lån, både 

yrkesaktive som jobber minst 20 prosent 
stilling og pensjonister. Du mister 
retten til de gunstige lånevilkårene hvis 
du skifter til en jobb hvor du ikke har 
medlemskap i Statens pensjonskasse.

Dette kan du søke om lån til:
•   Kjøp av ny bolig
•   Refinansiering
•   Oppussing
•   Skifteoppgjør (arv og skilsmisse)

Hvordan søke?
Du søker enkelt ved å sende inn 
elektronisk lånesøknad på www.spk.no

www.spk.no 
•   Ved å bruke vår lånekalkulator kan  

du sjekke ut hvor mye du eventuelt  
kan spare på å flytte lånet ditt til  
Statens pensjonskasse. I tillegg finner 
du en låneevnekalkulator som kan gi deg 

en indikasjon på anbefalt lånebeløp.
•   Ved å logge seg inn på Min side kan alle 

som har lån i Statens pensjonskasse 
enkelt sjekke blant annet status på 
restgjeld, finne nedbetalingsplaner og 
hente ut årsoppgaver.

Arbeidsgiver: Din nærmeste overordnede
eller den pensjonsansvarlige hos din
arbeidsgiver kan hjelpe deg å finne svar
på det du lurer på om boliglån.

Denne informasjonen er ikke uttømmende.

Du – og dine – lever godt med oss. Med drøyt én million medlemmer fordelt på ca 1 400 arbeidsgivere, er Statens pensjonskasse 
Norges største pensjonsordning. Et medlemskap i Statens pensjonskasse gir mer enn god alderspensjon: gunstig boliglån, 
ektefellepensjon, barnepensjon, uførepensjon, gruppelivsordning og yrkesskadeforsikring gir deg trygghet i alle livets faser.

Du blir ansatt Du kjøper bolig
Du har vært 
ansatt i 3 år Du etablerer deg

Du blir ufør 
eller skadetDu får barn

Du avslutter 
arbeidslivet
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