Søknad om
uførepensjon U110
Slik gjør du:
1. Lagre skjemaet
2. Fyll ut
3. Send inn via kontaktskjemaet på klp.no eller per post eller faks.

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

Dette skjemaet krever signatur!

1. OPPLYSNINGER OM DEG
Fornavn

Etternavn

Fødselsnummer

Adresse

Poststed

E-post

Postnummer
Telefon

2. OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVEREN DIN
Arbeidsgivers navn
Navn på kontaktperson

Telefonnummer til kontaktperson

3. PENSJONSOPPLYSNINGER
Har du søkt eller fått innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV? 1
Ja

Har du søkt eller fått innvilget uføretrygd fra NAV? 1

Nei

Har du søkt om yrkesskadeerstatning fra NAV? Hvis du svarer ja, må du
sende kopi av yrkesskadevedtaket til KLP sammen med denne søknaden.

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvilken måned/år opphører sykepengene eller lønnen?

Skal du ha arbeidsinntekt fra andre arbeidsgivere etter at sykemeldingen går ut?
Ja
1

Nei

Har du søkt om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV og fått avslag? Da må du sende kopi av vedtaket til KLP sammen med denne søknaden.

4. HAR DU BARN UNDER 18 ÅR?
Hvis ja, fyll ut navn og fødselsnummer.
Fødselsnummer
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Fornavn

Etternavn

Fortsetter på ny side

5. HAR DU VÆRT MEDLEM AV ANDRE OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGER?
Ja

Nei

Hvis ja, oppgi hvilke(n)

6. OPPGI KONTONUMMER PENSJONENE SKAL OVERFØRES TIL
Hvis utenlandsk kontonummer, oppgi IBAN-nummer og BIC-kode
Kontonummer

IBAN-nummer

BIC-kode

7. SIGNATUR
Sted og dato

Underskrift

NÅR KAN DU SØKE OM UFØREPENSJON FRA KLP?
Hvis du blir syk kan du ha rett til uførepensjon. Du kan søke om uførepensjon for en periode eller helt fram til du skal gå av
med alderspensjon. Du kan søke tidligst 3 måneder før du vil ta ut uførepensjon. Du kan enkelt søke om uførepensjon 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.
Det kan da ta litt lenger tid før du får svar på søknaden.
Hvis du skal jobbe i mindre enn 50 prosent stilling, må du også søke om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV.
Har du allerede søkt, men fått avslag trenger vi en kopi av avslaget.
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 mer om dette på klp.no/vilkar
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