
DIN PENSJONSAVTALE HAR MANGE 

 FORDELER



VI ØNSKER Å GI DEG BEST MULIG OPPFØLGING

En av de beste ansattegodene du har gjennom arbeidsgiver er pensjonsordningen. Et med-
lemskap i Statens pensjonskasse gir mer enn god alderspensjon. Har du 20% stilling eller 
mer hos din arbeidsgiver, er du omfattet av pensjonsordningen og ulike forsikringsordninger i 
Statens pensjonskasse. 

MIN SIDE
Fra www.spk.no/Min side kan du logge deg inn på din personlige nettside og se dine tall. 
Her ser du din opptjeningstid i Statens pensjonskasse, lønn og stillingsprosent. Du kan også 
beregne din pensjon, bruke lånekalkulatoren, søke boliglån og sjekke status på din søknad.

UT I PERMISJON ELLER BYTTE JOBB?
Selv om du er i permisjon, kan du tjene opp pensjonsrettigheter. Det skyldes at staten og 
organisasjonene har inngått en egen permisjonsavtale. Og dersom du skifter arbeidsgiver 
innenfor virksomheter som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overførings- 
avtale som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike tjenestepensjonsordningene 
når pensjonen skal beregnes.

BLI EKSPERT PÅ EGEN PENSJON

PENSJON

FORSIKRING OG BOLIGLÅN

Du logger inn på 
Min side via

 MinID 
eller 

BankID



Alderspensjon
Med full opptjening får 
du en alderspensjon 
på 66 prosent av pen-
sjonsgrunnlaget ditt, før 
levealdersjustering.

AFP
Et alternativ for deg som 
ønsker å trappe ned eller 
avslutte ditt yrkesaktive 
liv før du er 67 år.

Yrkesskade
Alle som er under 
HTA-avtalen i staten har  
yrkesskadeforsikring i 
SPK.

Yrkesskadeforsikring gir 
deg lovfestet rett på er-
statning ved yrkesskade 
eller yrkessykdom.

Gruppeliv
Alle som er under 
HTA-avtalen i staten har  
gruppelivsforsikring i 
SPK.

Gruppelivsforsikring er 
en del av lønnsvilkårene 
dine og gir en engangsut-
betaling til dine etterlatte 
dersom du dør mens du 
er i lønnet arbeid. 

Boliglån
Boliglån i Statens pen-
sjonskasse er en med-
lemsfordel som gir deg 
en gunstig rente. 

Lånet kan brukes til kjøp 
av bolig, refinansiering, 
oppussing eller skifte-
oppgjør.

Barnepensjon
Dine barn er sikret øko-
nomisk trygghet dersom 
du skulle falle fra før 
barna fyller 20 år.

Ektefellepensjon
For gjenlevende ektefelle 
varer ektefellepensjonen 
livet ut.

Uførepensjon
Dersom du blir arbeidsu-
dyktig, sikrer uføre- 
pensjon i SPK deg og dine 
økonomisk trygghet.

Uførepensjon kan gis til 
deg som blir arbeidsufør 
på grunn av skade eller 
sykdom.

BLI EKSPERT PÅ EGEN PENSJON

PENSJON

FORSIKRING OG BOLIGLÅN



Har du spørsmål eller trenger hjelp? 
Vårt kundesenter hjelper deg med 
spørsmål om din tjenestepensjonsordning. 
Ring 02775 eller bruk kontaktskjemaet på
 www.spk.no.
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