Postboks 1201 Sentrum, 0107 Oslo
pensjon@aipk.no
Tlf.nr. 22 05 50 00

SØKNAD OM ETTERLATTEPENSJON
Avdødes navn:

Fødsel- og personnummer (11 sifre):

Ektefelle/søkers etternavn og fornavn:

Fødsel- og personnummer (11 sifre):

Adresse:

NAV kontor:

Evt. fraskilt ektefelles navn og adresse:

Fødsel- og personnummer (11 sifre):

Barn under 20 år – navn:

Fødsel- og personnummer (11 sifre):

Verges navn og adresse der begge foreldrene er døde eller ikke har foreldremyndighet*

Postboks 1201 Sentrum, 0107 Oslo
pensjon@aipk.no
Tlf.nr. 22 05 50 00

Opplysninger om trygdeytelser:
Mottar du pensjon fra folketrygden?

Ja

Nei

Har du framsatt krav om pensjon fra folketrygden?

Ja

Nei

(Etterlattepensjon fra pensjonskassen forutsetter at det er søkt om tilsvarende ytelse fra folketrygden)
Søker:

Opplysninger om pensjonsytelser:
Medlemskap i annen offentlig pensjonsordning?

Avdøde:

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis Ja, hvilken ordning?

Mottar du pensjon fra ordningen?

Har du arbeidsinntekt?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi brutto arbeidsinntekt pr. år:

* Når verge er oppnevnt må det legges ved erklæring fra overformynderiet om vergeoppnevnelse og om hvem som skal ha pensjonen utbetalt
Bankkontonummer:

Jeg er kjent med at det skal gis melding til pensjonskassen dersom utdanningen avbrytes og/eller inntekts-/formuesforholdene endrer seg
vesentlig Mangelfulle eller gale opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling av pensjonen.

Sted

Dato

Egenhendig underskrift

Obligatoriske vedlegg til søknaden:
Dødsattest

Ligningsattest

Skattekort

Fødsel-/dåpsattest (sendes kun inn ved første gangs søknad)

Postboks 1201 Sentrum, 0107 Oslo
pensjon@aipk.no
Tlf.nr. 22 05 50 00

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SKJEMA SØKNAD OM ETTERLATTEPENSJON
Opplysningene på søknadsskjemaet er nødvendig for å avgjøre om etterlatt ektefelle, fraskilt ektefelle og/eller barn har rett på etterlattepensjon fra pensjonskassen. Det bes derfor om at skjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig.

OPPLYSNINGER OM AVDØDE
Feltene i disse rubrikkene skal alltid fylles ut.

EKTEFELLE
For beregning av pensjon til gjenlevende ektefelle finnes det to ulike regelsett.
Hvilket regelsett du hører inn under avhenger av din egen alder, når avdøde ble meldt inn i pensjonsordningen første gang og når dødsfallet
inntraff.
Bruttopensjon (Inntektsavhengig pensjon som samordnes med folketrygden):
Når gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950 og avdøde ble innmeldt i pensjonsordningen før 1. januar 2001, er ektefellepensjonen som
hovedregel avhengig av gjenlevendes egen arbeids- og pensjonsinntekt og pensjonen samordnes med folketrygden. Pensjon til enke etter
mannlig medlem fra før 1. oktober 1976 er likevel ikke ervervsprøvet.
Nettopensjon: (Nye regler fra 01.01.2001)
De nye nettoreglene for ektefellepensjon gjelder gjenlevende etter alle medlemmer som ble innmeldt i pensjonsordningen første gang 1.
januar 2001 eller senere.
De gjelder også når gjenlevende ektefelle er født 1.7.1950 eller senere og dødsfallet inntreffer 1. januar 2001 eller senere. Ektefellepensjonen
utgjør 9% av avdødes pensjonsgrunnlag. Denne pensjonen er ikke samordningspliktig med andre ytelser.
Etterlatt registrert partner er likestilt med ektefelle. Etterlatt samboer har ikke rett på etterlattepensjon.

FRASKILT EKTEFELLE
Fraskilt ektefelle kan ha pensjonsrett. Tilgjengelige opplysninger om avdødes tidligere ekteskap bes derfor oppgitt. Dersom det er kjent at
avdøde har vært gift tidligere uten at denne ektefelles navn er kjent, bes dette også oppgitt.

BARN
Barnepensjon utbetales når et medlem etterlater seg barn under 20 år. Retten til pensjon gjelder for avdødes egne og adopterte barn. Barnepensjon kan også tilstås stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget. Barnepensjon beregnes som en nettopensjon.
Etterlater avdøde seg flere barnekull som er pensjonsberettiget, og som oppdras hver for seg, bes dette også opplyst da pensjonen beregnes
særskilt for hvert barnekull.

VERGE
Verge skal bare oppgis når annen enn mor/far er verge for barnet.

OPPLYSNINGER OM MEDLEMSKAP I ANDRE PENSJONSKASSER
Utbetaling av pensjon gjøres av den siste pensjonskassen avdøde var medlem i. Opptjente rettigheter i andre pensjonsordninger kan ha
betydning for pensjonen og bes derfor opplyst. Det er også av avgjørende viktighet at gjenlevendes eventuelle medlemskap i andre offentlige
pensjonsordninger oppgis.
Nødvendige bilag med betydning for søknaden vedlegges.
Hjelp til utfylling av søknaden fås ved henvendelse til pensjonskassen.
							

