
1. OPPLYSNINGER OM AVDØDE
Avdødes etternavn, fornavn: Fødselsnr. (11 siffer):

Har avdøde vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger?

Dersom Ja, oppgi hvilke(n):

Ja Nei Vet ikke

2. OPPLYSNINGER OM GJENLEVENDE EKTEFELLE

4. OPPLYSNINGER OM PENSJON ANDRE OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGER

Mottar du pensjon eller har du søkt pensjon fra annen offentlig tjenestepensjonsordning 
som Statens pensjonskasse eller lignende (gjelder ikke pensjon fra NAV)?

Hvis ja, oppgi hvilke(n):

Uførepensjon                        Alderspensjon Etterlattepensjon

Fra hvilket selskap mottar du pensjonen fra?  

5. SIGNATUR OG SAMTYKKE
- Jeg erklærer at opplysningene som er gitt ovenfor, er riktige og fullstendige
- Jeg samtykker til at KLP kan innhente informasjon fra andre offentlige organer/etater som er nødvendige for behandling av ektefellepensjon

Sted/dato: Underskrift:

3. OPPGI KONTONUMMER PENSJONEN SKAL OVERFØRES TIL
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.

Kontonummer: IBAN-nummer:

SWIFT/BIC-kode:

Bankens navn og fulle adresse:

Søknad om etterlattepensjon 
E110

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

Dette skjemaet krever signatur!

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER!

Gjelder kontonummer og andre opplysninger i forbindelse med 
ektefellepensjon/barnepensjon (for utfylling av barnepensjon se side 2)

Fortsetter på ny side

Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse: Postnummer: Poststed:

E-post: Telefon:

Ja Nei



6. VEDRØRENDE BARNEPENSJON
- Jeg samtykker til at KLP kan innhente informasjon fra andre offentlige organer/etater som er nødvendige for behandling av barnepensjon.

Etternavn, fornavn: Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse: Postnr.: Poststed:

Underskrift av mor/far/verge. Vi må ha barnets underskrift dersom barnet er over 18 år: Bankkontonr. (11 siffer):

Etternavn, fornavn: Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse: Postnr.: Poststed:

Underskrift av mor/far/verge. Vi må ha barnets underskrift dersom barnet er over 18 år: Bankkontonr. (11 siffer):

Etternavn, fornavn: Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse: Postnr.: Poststed:

Underskrift av mor/far/verge. Vi må ha barnets underskrift dersom barnet er over 18 år: Bankkontonr. (11 siffer):

Etternavn, fornavn: Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse: Postnr.: Poststed:

Underskrift av mor/far/verge. Vi må ha barnets underskrift dersom barnet er over 18 år: Bankkontonr. (11 siffer):

7. DERSOM UMYNDIGE 
Når verge er oppnevnt, må det innsendes erklæring fra Fylkesmannen om hvem som er oppnevnt som verge, og til hvem pensjonen skal utbetales. 
For barnepensjoner er dette aktuelt når begge foreldre er døde, eller når gjenlevende mor/far ikke har foreldreansvar.

Er verge oppnevnt?                                         Dersom Ja, erklæringen må vedlegges.Ja Nei

For at du skal få riktig pensjon, blir informasjon om deg innhentet og delt med andre
- adressen din får vi fra folkeregisteret 
- pensjonsopplysninger får vi fra NAV og andre offentlige tjenestepensjonsordninger
- skatteopplysninger får vi fra skatteetaten

KLP ved konsernsjefen er ansvarlig for å ivareta opplysningene om deg på en korrekt måte.
Du kan lese mer om dette på klp.no/personvern
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