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Att. daglig leder Forsikringstakernr.:

Tilbud om deltakelse i utjevningsordning for opphørte pensjonsavtaler

KLP kan fra 01.01.20 Il tilby alle kunder med opphørte avtaler om offentlig tjenestepensjon deltakelse i en
egen utjevningsordning for premier til regulering og andre ikke-forsikringsbare ytelser (tidligpensjon og
bruttogaranti).

Vi oppretter dette tilbudet basert på etterspørsel fra kunder med opphørte avtaler som har opplevd å få store
premiebelastninger uten å ha vært forberedt på det.

Erfaringer de senere år viser at det kan påløpe store og uforutsigbare premier i forbindelse med
tidligpensjonering og bruttogaranti som gjelder dem som har opparbeidet rett til offentlig tjenestepensjon.
For alle som ønsker mest mulig slabile kostnader og minst mulig overraskelser vil det være hensiktsmessig å
illllgå i en utjevningsordning. Vi vil spesielt anbefale mindre virksomheter å tegne avtale om utjevnings·
ordning, da manglende deltakelse i utjevningsfellesskap vil kunne få spesielt uheldige konsekvenser for disse
på grunn av størrelsen.

Uljevningsordningen vil fungere slik at det hvert kvartal gjellllom året vil bli innkrevet forskuddsvise tilskudd.
Endelig avregning vil bli foretatt 31. desember hvert år. For mye innhetalte innskudd i det aktuelle året vil da
bli tilbakeført, mens eventuelt for lite vil resultere i etterinnkreving av resterende.

Tilskuddssatsen for premier til tidligpensjon og bruttogaranti for 20 Il vil utgjøre 7,00 % av forsikret
alderspensjonsbeløp. For deres opphørte avtale om offentlig ljcnestepensjon kan vi for budsjettmessige formål
gi et anslag på tilskuddet basert på nivået på forsikret alderspensjonsbeløp per september 2010:
206622 x 7,00 % = kr 14464.
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Forsikringstakemr.:

Utievningsordningen omfatter ogs~ kostnadene ved regulering av oppsatte rettigheter og løpende pensjoner.
Dette skjer dels ut fra lønnsveksten i samfunnet og dels ut ITa en lønnsvekstregulering og deretter fradrag av
0,75 %. Basert p~ en ~rslønnsvekst i 2011 på 3,5 % er tilskuddsatsen for reguleringskostnader for 2011
ansl~tt til 2,35 % av premiereserven. For deres opphørte avtale om offentlig tienestepensjon kan det ut fra
premiereserve per september 2010 budsjetteres med at dette vil utgjøre:
2971922 x2,35 % = kr 69840.

Det gis anledning til inn- og uttreden av ugevningsordningen bare ved hvert kalenderårs begynnelse og slutt.

Når virksomhetens deltakelse i utjevningsordningen opphører, skal reguleringspremier og særskilte
engangspremier som er knyttet til virksomhetens pensjonsordning de siste tre år før opphør avregnes mot
innbetalt innskudd for den samme perioden. Hvis deltakelsen i ugevningsordningen opphører før det er gått
tre år, gjøres denne avregningen for hele tiden virksomheten har vært deltaker i utjevningsordningen. Dersom
reguleringspremiene og de særskilte engangspremiene er større enn tilskuddet, er virksomheten forpliktet til å
innbetale det overskytende (avregningsbeløp) til utjevningsordningens konto.

De kunder som ønsker å delta i utjevningsordningen ITa O1.01.20 Il bes returnere vedlagte akseptskjerna til
KLP snarest mulig, og senest innen 15.11.2010. Vi vil da sende avtale som bekrefter deltakelse i
utjevningsordningen.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål til dette.
Kontaktpersoner:
Kari Louise Dal
Børge Folkestad

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

Ida Espolin Johnson
konserndirektør livsforsikring


