Søknad om etterlattepensjon
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For utfylling av barnepensjon se side 2
Kommunal Landspensjonskasse
Gjensidig forsikringsselskap
Org.nr.: 938 708 606 Foretaksregisteret
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: Tlf.: 55 54 85 00
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www.klp.no

Dette skjemaet krever signatur!
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER!

1. OPPLYSNINGER OM AVDØDE
Avdødes etternavn, fornavn:

Fødselsnr. (11 siffer):

Har avdøde vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger?

Ja

Nei

Vet ikke

Dersom Ja, oppgi hvilke(n):

2. OPPLYSNINGER OM FRASKILT EKTEFELLE
Etternavn, fornavn:

Fødselsnr. (11 siffer):

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

E-post:

Telefon:

NAV-kontor:

Vigselsdato:

Skilsmissedato:

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:

Bankens navn og fulle adresse:

SWIFT/BIC-kode:

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)?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi hvilke(n):
Uførepensjon

Alderspensjon

Etterlattepensjon

Fra hvilket selskap mottar du pensjonen fra?

5. OPPLYSNINGER OM INNTEKT (SKAL BESVARES DERSOM DU ER FØDT FØR 1. JULI 1950)
Har du arbeids-/næringsinntekt?

Ja

Nei

Dersom Ja, oppgi lønn per måned før fradrag av skatt:

6. 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:

Fortsetter på ny side

7. 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.:

Underskrift av mor/far/verge. Vi må ha barnets underskrift dersom barnet er over 18 år:

Poststed:

Bankkontonr. (11 siffer):

8. 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?

Ja

Nei

Dersom Ja, erklæringen må vedlegges.

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

Fortsetter på ny side

ORIENTERING OM ETTERLATTEPENSJON TIL FRASKILT EKTEFELLE
Hvem har rett til etterlattepensjon?
Etterlatte etter et medlem har rett til etterlattepensjon fra KLP.
Med etterlatte menes gjenlevende ektefelle/partner og barn under
20 år. Etterlattepensjon omfatter ektefellepensjon og
barnepensjon.
Ektefellepensjon
Ektefellepensjon utbetales til etterlatt ektefelle eller partner som
er registrert i medhold av partnerskapsloven. En fraskilt enke/
enkemann kan også ha rett til ektefellepensjon. Bestemmelsene
om dette er gitt i ekteskapsloven. Reglene i ekteskapsloven § 86
fastslår at gjenlevende ektefelle som var skilt fra avdøde, beholder retten til ektefellepensjon forutsatt at ekteskapet hadde
vart i minst 10 år før skilsmissen, og videre at den fraskilte var
minst 45 år ved skilsmissen. Retten opphører dersom den fraskilte
inngår nytt ekteskap før medlemmet dør. Igangsatt ektefellepensjon skal stoppes dersom gjenlevende gifter seg på nytt.
Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.
Flere etterlatte
Dersom avdøde var gift på nytt og både gjenlevende ektefelle
og fraskilt ektefelle har rett til pensjon, blir denne delt i forhold til
antall år hver av dem har vært gift med avdøde.
Unntak
Unntak for rett til ektefellepensjon gjelder når medlemmet dør
innen ett år etter innmelding i pensjonsordningen eller innen ett
år etter at ekteskapet ble inngått. Dette gjelder dersom dødsfallet
skyldes sykdom som medlemmet led av ved innmeldingen eller
ekteskapsinngåelsen og som en av ektefellene må antas å ha
kjent til.
Barnepensjon
Barnepensjon skal utbetales til avdødes barn under 20 år. Det kan
utbetales barnepensjon til stebarn og pleiebarn som avdøde
medlem forsørget.

Når avdøde var medlem i KLPs felles pensjonsordning,
Pensjonsordningen for sykehusleger eller i Pensjonsordningen
for sykepleiere.
Hvis avdøde tidligere har vært medlem av KLP, vil gjenlevende
ektefelle/barn ha rett til etterlattepensjon dersom avdøde har en
samlet medlemstid i KLP og eventuelle andre offentlige pensjonsordninger på minst 3 år. Gjenlevende ektefelle/barn vil
da ha rett til en såkalt oppsatt pensjon.
For oppsatte pensjoner gjelder egne regler for hva som regnes for
full medlemstid. Full medlemstid ved ordinære pensjoner
er 30 år, men for oppsatte pensjoner regnes som full medlemstid
den tid en kunne fått ved å fortsette i stillingen fram til
aldersgrensen, minimum 30 år og maksimum 40 år. Unntatt fra dette er medlemmer av KLPs felles pensjonsordning innmeldt før 01.01.1974. Videre også for medlemmer av
Pensjonsordningen for sykehusleger som er innmeldt før
01.01.1972 og for medlemmer av Pensjonsordningen for
sykepleiere som er innmeldt før 01.01.1967. For disse gjelder 30 år
som full medlemstid.
Når avdøde var medlem i Pensjonsordningen for folkevalgte
For å ha rett til oppsatt etterlattepensjon, må avdøde ha vært
medlem i Pensjonsordningen for folkevalgte i minst 2 år dersom
avdøde ble utmeldt av pensjonsordningen før 01.05.1991. Kravet
til full pensjon er da 20 år. Dersom utmeldingen er skjedd senere,
må avdøde ha vært medlem i Pensjonsordningen for folkevalgte i
minst 1,6 år. Kravet til full pensjon er da 16 år.
Når medlemstiden er lavere enn kravet til full pensjon, blir det en
forholdsmessig avkortning i pensjonen.
Utfylling av søknaden
For at søknaden skal kunne behandles raskt, er det viktig at den
fylles ut nøyaktig. Husk å oppgi det kontonummer pensjonen skal
utbetales til. Du trenger ikke å sende skattekort til KLP.
KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister
direkte fra skattemyndighetene. Ved endring i skattetrekk melder
skatteetaten det til KLP. Dersom vi ikke får skatteopplysninger
fordi du ikke har skattekort trekker vi 30 % skatt.
Når verge er oppnevnt må det vedlegges erklæring fra
Fylkesmannen om vergeoppnevnelsen, og til hvem pensjonen skal
utbetales.

