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Finansklagenemnda Person
Avgjørelse FinKN-2017-339
20.6.2017

Silver Pensjonsforsikring AS

Livsforsikring/uføredekninger/pensjon 
Flytting av fripolise/pensjonskonto – forsikringsvirksomhetsloven § 6-13. 

Silver mottok 24.1.17 anmodning om flytting av to pensjonsavtaler til DNB. Oppsigelsesfristen var 
på en måned. Silver ble satt under offentlig administrasjon 17.2.17 og flytting av individuelle 
pensjonsavtaler ble stanset. Tvistespørsmålet var om klager kunne kreve flyttingen gjennomført, 
når kravet var fremsatt før selskapet ble satt under offentlig administrasjon. Nemnda hadde ingen 
merknader til selskapets praksis om å gjennomføre flytting ved utløpet av oppsigelsesfristen. 
Nemnda bemerket ellers at det falt utenfor nemndas mandat å prøve vedtaket om å sette Silver 
under offentlig administrasjon, og vedtak som var truffet av Finanstilsynet eller 
administrasjonsstyret, og konkluderte med at saken falt utenfor Finansklagenemndas mandat.

Saksfremstilling

Saken gjelder krav om flytting av en IPA fripolise med garanti og en Pensjonskonto fra Silver til 
DNB Liv. Tvistespørsmålet er om klager kan kreve flytting når kravet ble fremsatt før selskapet ble 
satt under offentlig administrasjon.

DNB anmodet 19.1.17, mottatt av Silver 24.1.17, om flytting av forsikredes to pensjonsavtaler. 
Brevet var vedlagt fullmakt som omfattet avtalene. Silver bekreftet 24.1.17 at 
pensjonskapitalbeviset ville bli flyttet innenfor gjeldende frist. Det fremgikk imidlertid av e-posten 
at avtalen om IPA fripolise med garanti ikke kunne flyttes før det forelå ny og korrekt 
flyttefullmakt, noe Silver ikke har fått. Oppsigelsesfristen var på en måned, og Silver gjorde klart 
for flytting av pensjonskapitalbeviset 24.2.17

Silver ble satt under offentlig administrasjon 17.2.17. Selskapet sendte 20.2.17 orientering om 
situasjonen til alle norske livsforsikringsselskap, og opplyste samtidig at all flytting av 
pensjonsavtaler som ikke var gjennomført pr. 17.2.17, var stanset. Tilsvarende informasjon ble 
sendt kundene.

Klager har anført at flyttingen må gjennomføres i samsvar med anmodningen ettersom kravet ble 
fremsatt før Silver ble satt under offentlig administrasjon.

Selskapet har anført at beslutningen om stans av all flytting av individuelle pensjonsavtaler fra 
17.2.17, er i samsvar med rammeregelverket, og er endelig inntil administrasjonsstyret eventuelt 
finner en annen løsning.

Oppsigelsesfristen er én måned, og praksis har vært å gjennomføre flytting ved utløpet av 
oppsigelsesfristen, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 6-13, jf. finansforetaksloven § 21-12, jf. 
dekningsloven § 5-5. 
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Etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-13 første ledd har den som har pensjonsrettigheter knyttet 
til fripolise, pensjonsbevis eller pensjonskapitalbevis, rett til å flytte kontrakten til en annen 
pensjonsinnretning med en oppsigelsesfrist på én måned. Nemnda kan ikke se at det er noe å 
bemerke til at flytting gjennomføres ved utløpet av fristen. Finansdepartementet hadde som 
nevnt, før fristens utløp truffet vedtak om å sette selskapet under offentlig administrasjon. 
Vedtaket er truffet med hjemmel i finansforvaltningsloven § 21-11 første ledd. Når et slikt vedtak 
treffes får blant annet lovens § 21-12 første ledd bokstavene d og e anvendelse:

d) Utbetaling til innskytere og andre fordringshavere kan ikke finne sted uten Finanstilsynets godkjenning.

e) Dekningsloven og lov om finansiell sikkerhetsstillelse gjelder tilsvarende. Fristdagen er dagen for vedtaket 
om å sette foretaket under administrasjon.

Det følger av dekningsloven § 5-5 at betaling som "skyldneren har foretatt senere enn tre 
måneder før fristdagen, kan omstøtes hvis betalingen er foretatt …, før normal betalingstid ...".

Slik nemnda ser det, faller det utenfor nemndas mandat å prøve vedtaket om å sette selskapet 
under offentlig administrasjon, og vedtak som er truffet av Finanstilsynet eller 
administrasjonsstyret deretter.

Avgjørelsen er enstemmig.

Finansklagenemnda Persons konklusjon

Saken faller utenfor Finansklagenemndas mandat.

Ved behandlingen deltok Karin M. Bruzelius (leder), Ingrid Smedsrud (nestleder), Hege Opheim 
(nøytralt oppnevnt medlem), Jane Ytreøy Grøndalen (selskapsrepresentant), Lise Karsen 
(selskapsrepresentant), Paal Bjønness (forbrukerrepresentant) og Ingebjørg Kiil 
(forbrukerrepresentant).


