
2. DERSOM DU FORSØRGER BARN UNDER 18 ÅR, OPPGI NAVN OG FØDSELSNUMMER
Barns etternavn, fornavn: Fødselsnummer (11 siffer):

3. SIGNATUR
Sted og dato Underskrift

Har du tatt ut alderspensjon fra folketrygden?

Har du tatt ut ny privat AFP etter 1.1.2011?

Har du vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger?  

Dersom ja, oppgi hvilke(n):

Skal KLP trekke skatt som hovedarbeidsgiver?

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fortsetter på ny sideBlankettnummer A118

Søknad om alderspensjon
(for tidligere medlemmer)
A118

Dette skjemaet krever signatur!

Slik gjør du:
1. Lagre skjemaet
2. Fyll ut
3. Send inn via kontaktskjemaet på klp.no eller per post.

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

Kommunal Landspensjonskasse 
Gjensidig forsikringsselskap
Org.nr.: 938 708 606 Foretaksregisteret 
PB. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00
www.klp.no

Ønsker du at vi skal vurdere om du har rett til uførepensjon?*

1. OPPLYSNINGER OM DEG
Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer):  Telefon:

Adresse:   Postnr.: Poststed:

Bankkontonummer (11 siffer): IBAN-nummer:* BIC-kode:*

*  Hvis utenlandsk kontonummer, oppgi IBAN-nummer, BIC-kode og send bekreftelse fra banken din om at du eier eller disponerer denne kontoen.
Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

*  For å ha rett til uførepensjon fra oss må du motta, eller ha mottatt uføretrygd fra NAV. Er det mer enn 10 år siden du fikk uførepensjon/uføretrygd fra NAV, kan
kravet være foreldet. Hvis du krysser av for ja, innhenter vi opplysninger fra NAV om uføretrygden din.

https://klpinteraktiv.klp.no/person/enkel#kontaktskjema?type=klp.department.categorydimension.faq_area.offbed.fond.salg


HAR DU TIDLIGERE VÆRT MEDLEM I PENSJONSORDNING I KLP KAN DU HA RETT TIL ALDERSPENSJON

Du kan søke om alderspensjon 
• når du har nådd aldersgrensen for den fratrådte stillingen din, eller har fylt 67 år og mottar alderspensjon fra folketrygden
• hvis du har minst 3 år samlet medlemstid i KLP og andre offentlige tjenestepensjonsordninger
• hvis du ikke er medlem i KLP eller andre offentlig tjenestepensjonsordninger nå

Hvis du er, eller har vært, medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger etter medlemskapet i KLP,
skal du søke om pensjon der du sist var medlem.

DET GJELDER NOEN SPESIELLE REGLER FOR FOLKEVALGTE 
Var du medlem av pensjonsordningen for folkevalgte og sluttet før 01.05.1991?
Da kan du søke om alderspensjon hvis du har minst 2 år medlemstid i pensjonsordningen for folkevalgte og har fylt 67 år.

Var du medlem av pensjonsordningen for folkevalgte og sluttet i perioden 01.05.1991 – 01.01.2014?
Da kan du søke alderspensjon hvis du har minst 1,6 års medlemstid i pensjonsordningen for folkevalgte og har fylt 65 år.

Har du vært folkevalgt etter 01.01.2014?
Fra 01.01.2014 kan folkevalgte meldes inn i den ordinære pensjonsordningen eller i en særskilt pensjonsordning for folkevalgte.
Se klp.no for mer opplysninger.

HVORDAN SØKER DU?

Du kan søke om alderspensjon ved å logge deg inn på Min Side på klp.no.
Hvis du ikke kan eller ønsker å søke via Min Side, kan du fylle ut dette søknadsskjemaet og sende det direkte til KLP. 

FOR AT DU SKAL FÅ RIKTIG PENSJON, BLIR INFORMASJON OM DEG INNHENTET OG DELT MED ANDRE

– Adressen din får vi fra folkeregisteret
– Lønn og stillingsstørrelse får vi fra arbeidsgiver
– Innvilgelse og avslag deler vi med arbeidsgiver
– Medlemstid fra andre pensjonsordninger innhenter vi på bakgrunn av navn og fødselsnummer
– Pensjonsopplysninger får vi fra NAV
 
KLP ved konsernsjefen er ansvarlig for å ivareta opplysningene om deg på en korrekt måte. Du har rett til å se opplysningene vi har om deg, 
og rette dem hvis de er feil. Du kan lese KLPs personvernerklæring på klp.no/personvern.

Blankettnummer A118
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