
 DNB Confidential

DNB
Egen pensjonskonto – hvordan har det påvirket konkurransen ?

Forsikringsforeningen 31.01.2023



Egen pensjonskonto – en suksess ?
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1.900.000
350 mrdCa. 1% av medlemmene 

byttet til selvvalgt i 2022.

Menn mer enn kvinner 

Sum AUM selvvalgt
20 mrd / 5,7% av EPK 

Kilde: DNB / Pensjonskontoregisteret januar 2023 



Egen pensjonskonto – en suksess ?
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78.000
4%Ca. 1% av medlemmene 

byttet til selvvalgt i 2022.

Menn mer enn kvinner 

Sum AUM selvvalgt
20 mrd / 5,7% av EPK 

Kilde: DNB / Pensjonskontoregisteret januar 2023 



Forbrukerrettigheter er også en rett til å være uenig

4Kilde: Undersøkelse blant kunder som har flyttet EPK til annen leverandør. Gjennomført  av DNB Merkevare og Innsikt, november 2022

Du har valgt å flytte pensjonskontoen din ut av arbeidsgivers avtale og over til selvvalgt pensjonskonto.
Hva er årsaken til dette?

Arbeidsgiveren min blanda seg inn i mine allerede aktive beslutninger og flytta meg og alle andre til 80% 
aksjer. Begrunnelsen går an å skjønne på generell basis, men for min egen del flytter jeg for å unngå 
muligheten for slike fuck ups fra arbeidsgiver i fremtiden. 

Min pensjon, min risiko, mine valg = ligg unna. Årsaken til flyttingen er ene og alene arbeidsgivers 
innblanding gjort med DNBs hjelp. 



2022: Ulike årsaker til å velge ulike aktører
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Valgt Nordea Valgt Nordnet

Kilde: Undersøkelse blant kunder som har valgt selvvalgt pensjonskonto – gjennomført nov 2022 av DNB | Kunde- og markedsinnsikt

Valgt Sparebank 1 Valgt Kron

Uavhengig av hva du nettopp svarte. 
Er noe av følgende årsak til at du valgte selvvalgt pensjonskonto?

«Pris» er lite viktig for de fleste, eller ?
87% vet ikke kompensasjon fra arbeidsgiver, av resterende 13% overvurderer 1 av 2 kompensasjonen i betydelig grad
69% vet ikke hva de skal betale for sin nye pensjonskonto, 80% av de som «vet» mener prisen er mellom 0 og 0,2%

«Høyere avkastning» er av mindre betydning for de fleste, eller ?
44% tror den blir bedre, resten tror den blir tilnærmet lik eller «vet ikke»



Kompetansen og bevisstheten er økende 

Patriarkatet er over – Power to the people

Bedriftskunder som informasjonskanal

Egen pensjonskonto er på vei til å bli en suksess

Bransjeglidning fra pensjon til bank og sparing

Innskuddspensjon er og blir inngangen til EPK
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