Trygghet i alle livets faser: Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) er en lovfestet
kollektiv pensjonsordning, som administreres av Statens pensjonskasse. Pensjonsordningen har 7 400
medlemmer og 4 6 00 pensjonister. En god pensjonsordning handler om mer enn alderspensjon.
Medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet omfatter også avtalefestet pensjon (AFP),
uførepensjon og etterlattepensjon. Medlemmer kan også søke om boliglån.

UFØREPENSJON
TIL
Å LEVE AV

Dersom du blir arbeidsudyktig, sikrer uførepensjon i Pensjonsordningen for
apotekvirksomhet (POA) deg og dine økonomisk trygghet.
Når bør du tenke på uførepensjon?
→ Når du skifter jobb
→ Når du får barn
→ Når du skifter pensjonsordning
→ Når du tegner forsikring eller tar
opp lån
→ Når du blir langtidssykemeldt
Hva er uførepensjon?
Uførepensjon kan gis til deg som
blir arbeidsufør på grunn av skade
eller sykdom. Det har ingen
betydning hva som er årsaken til at
du blir ufør eller om uførheten er
varig eller midlertidig. Sykdom eller
yrkesskade er vanlige årsaker til
uførhet.

VIKTIG Å VITE
Du får vanligvis uførepensjon etter at du
har vært sykemeldt i ett år.
Hvordan søke uførepensjon?
• Du må sende søknad til Statens
pensjonskasse, som administrerer POA,
senest tre måneder før sykepengene
opphører. Du trenger normalt ikke sende
legeerklæring i tillegg. Søknadskjema
finner du på www.spk.no/Min-side.
• I noen få tilfeller trenger vi en uttalelse
fra legen din for å kunne vurdere
søknaden. Du vil i så fall få beskjed
dersom du må sende legeerklæring.
• Dersom du søker 50 prosent
uførepensjon eller mer fra oss,
må du også søke om uføretrygd
eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra
folketrygden.
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Beregning og størrelse
• Du kan innvilges hel eller delvis
uførepensjon, og pensjonen kan være fast
eller midlertidig.
• Ved beregning av uførepensjon skal det
tas hensyn til opptjeningstiden og hvor
stor del av inntektsevnen som er tapt.
Hvis du har tapt hele inntektsevnen og

mottar uføretrygd eller AAP fra NAV, vil
full pensjon bli summen av:
› 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp
(G) (likevel ikke mer enn 6 prosent av
pensjonsgrunnlaget)
› 3 prosent av pensjonsgrunnlaget
opp til 6 G
› 69 prosent av pensjonsgrunnlaget
mellom 6 og 10 G
• Hvis du har nedsatt inntektsevne, men
ikke i en slik grad at du mottar uførtrygd
eller AAP fra NAV, vil pensjonen bli
summen av:
› 25 prosent av G (likevel ikke mer enn 6
prosent av pensjonsgrunnlaget)
› 69 prosent av pensjongrunnlaget opp til
10 G
• Du får opptjeningstid for den tiden du har
vært medlem, pluss for de årene du
kunne ha jobbet fram til 67 år.
• Ble du medlem i POA før 1. februar 2003,
kommer du inn under avtalen om
overføring av pensjonsrettigheter mellom
offentlige tjenestepensjonsordninger. Ble
du medlem etter 1. februar 2003, gjelder
ikke overføringsavtalen, og du får ikke
overført tidligere pensjonsrettigheter fra
andre offentlige
tjenestepensjonsordninger.

Greit å vite:
• Minste uføregrad i Pensjonsordningen
for apotekvirksomhet er 20 prosent. I
folketrygden er nedre grense 50 prosent.
• Pensjonen reguleres årlig.
• Har du uførepensjon, sparer du opp
rettigheter til alderspensjon selv om du
er helt eller delvis arbeidsudyktig.
• Du får betalingsfritak for
pensjonsinnskudd. Det betyr at du
sparer opp rettigheter til alderspensjon,
men verken du eller arbeidsgiver må
betale for det dersom du blir 100
prosent ufør. Ved lavere uføregrad
reduseres premiefritaket tilsvarende.
• Forsørger du barn under 18 år, får du et
barnetillegg på fire prosent av
pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for
hvert barn under 18 år. Samlet
barnetillegg kan ikke overstige 12
prosent av pensjonsgrunnlaget opp til
6 G.

Finn ut mer om uførepensjon
www.spk.no/apotekordningen: Les mer
om vilkår, alternativer og begrensninger
knyttet til uførepensjon fra POA.
www.nav.no: Gir deg oversikt over
folketrygdens regler for uførepensjon.
Arbeidsgiver: Ta kontakt med din
nærmeste overordnede eller den
pensjonsansvarlige på arbeidsplassen din.
De kan hjelpe deg å finne svar på det du
lurer på om uførepensjon.
Denne informasjonen er ikke uttømmende.

