SØKNAD OM ALDERSPENSJON
Haugesund kommunale pensjonskasse
Skåregt. 103, 5528 Haugesund
Postboks 2160, 5504 Haugesund
Tlf: 52743191 / 52743194 / 52743197
E-post: pensjonskassen@h-k-p.no
Etternavn og fornavn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Bankkontonr.:

Tlf.:

E-postadresse:

Pensjon fra dato:

Skal du fortsette i din stilling på deltid?
Hvis ja, oppgi fremtidig deltidsprosent:

Ektefelle/registrert partners navn:

Ja

Nei

Fødselsnummer:

Vedrørende barnetillegg: Dersom du forsørger barn under 18 år, oppgi navn og fødselsnummer:
Navn:

Fødselsnummer:

Navn:

Fødselsnummer:

Har du vært medlem av andre offentlige
tjenestepensjonsordninger?
Ja

Hvis ja, oppgi navnet på pensjonsordningene/eventuelt tidligere offentlige
arbeidsgivere:

Nei

Mottar du (har du søkt om) ytelser fra andre
pensjons- eller trygdeordninger?
Ja

Hvis ja, oppgi hvilken ordning:

Nei

Jeg samtykker i at HKP kan utveksle opplysninger som er relevante/nødvendige for å behandle min søknad med
arbeidsgiver(e), NAV og andre tjenestepensjonsordninger. Jeg er kjent med at for meget utbetalt kan trekkes i framtidig
ytelse eller kreves tilbakebetalt.
…………………………
Sted

………………..
Dato

……………………………………
Søkers underskrift

Bilag:
Ved krav om barnetillegg må fødselsattest for barna vedlegges

For arbeidsgiver:
Ansatt dato:
Stilling:

…………………………
Sted

St.størrelse v/fratreden:

Årslønn i 100% stilling:

Stillingens aldersgrense:

………………..
Dato

Pensjonsgivende tillegg pr år:
Stillingskode:

………………………………………..…
Arbeidsgivers underskrift

ORIENTERING OM ALDERSPENSJON
Når kan du gå av?
Det er aldersgrensen for stillingen din som avgjør når du kan få alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. De fleste stillinger har 70 års aldersgrense. Enkelte har særaldersgrense og da er aldersgrensen 65 år eller 60 år.
Har du særaldersgrense, kan du fratre med alderspensjon tre år før aldersgrensen dersom
summen av alderen din og årene du har vært medlem av offentlige tjenestepensjonsordninger, er 85 år eller mer. Er aldersgrensen for stillingen din 65 år og du har vært medlem
av pensjonskassen i 23 år, kan du fratre med alderspensjon når du er 62 år. Du får imidlertid
større pensjon dersom du fortsetter i stillingen og opparbeider deg flere år med medlemskap.
I tillegg til vanlig alderspensjon fra pensjonsordningen har partene i arbeidslivet inngått en
avtale om pensjon fra fylte 62 år, dersom bestemte vilkår er oppfylt. Dette kalles avtalefestet
pensjon (AFP). Se eget punkt og eget skjema for AFP.
Hva utgjør pensjonen?
Bruttopensjonen utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget (regulativlønn for full stilling, omregnet i
henhold til gjennomsnittlig stillingsprosent) når tjenestetiden er minst 30 år. Er tjenestetiden
kortere, reduseres pensjonen forholdsmessig.
Dersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, får du et tillegg på 10 % av
alderspensjonen etter levealdersjustering, for hvert barn. Alderspensjon med barnetillegg
kan ikke overstige 90 % av pensjonsgrunnlaget.
Du kan motta pensjon fra flere steder, for eksempel både fra folketrygden (NAV) og fra
tjenestepensjonsordning. Folketrygden utbetales som regel i sin helhet, men tjenestepensjonen skal samordnes med folketrygdens ytelser ifølge samordningsloven. Etter fylte 67
år skal alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen samordnes med alderspensjon fra
folketrygden (NAV). Du må derfor huske å søke NAV om alderspensjon.
Alderspensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering gjennomføres ved hjelp av
forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Medlemskap i andre offentlige pensjonsordninger
Det er viktig at du oppgir på søknadsskjemaet dersom du har vært medlem i annen offentlig
pensjonsordning. Det vil si hvis du tidligere har hatt arbeidsgivere (stat, kommune, fylke)
som har gitt medlemskap i Statens pensjonskasse, KLP eller annen offentlig pensjonsordning. Denne medlemstiden vil bli lagt til tiden i HKP ved beregning av pensjonen. Hele
pensjonen vil bli utbetalt fra HKP.
Utfylling av skjema
Søker fyller ut øvre del av skjemaet. Skjemaet leveres arbeidsgiver. Arbeidsgiver sender
deretter skjemaet til pensjonskassen. Pensjonskassen er avhengig av opplysningene for å
kunne gi deg en korrekt pensjon. Vennligst fyll ut alle feltene nøyaktig.
Søkers samtykkeerklæring er nødvendig for at pensjonskassen og NAV kan innhente den
informasjon fra arbeidsgiver som er nødvendig for å behandle søknaden. Du innestår med
underskriften din for at du har gitt riktige opplysninger og at du er kjent med at for meget
utbetalt pensjon kan trekkes i fremtidige ytelser.
Søknad
Det må påregnes ca. 3 måneders behandlingstid.

