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

Fødselsnummer:

Adresse:

Postnr.:

Telefon:

E-post:

Pensjon fra dato:

Bankkontonr.

Poststed:

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

Nei

Mottar du ytelser fra andre pensjonseller trygdeordninger?
Ja

Hvis ja, oppgi navnet på pensjonsordningen / eventuelt
offentlig arbeidsgiver:

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 tilbake.
…………………………
Sted

………………..
Dato

……………………………………
Søkers underskrift

Bilag:

Ved krav om barnetillegg må fødselsattest for barna vedlegges

ORIENTERING OM OPPSATT ALDERSPENSJON
Når kan du ta ut oppsatt alderspensjonen?
Rett til oppsatt alderspensjon inntrer når aldersgrensen for den fratrådte stilling er nådd, eller
alderspensjon fra folketrygden etter fylte 67 år blir utbetalt.
Pensjonen løper fra måneden etter at retten har oppstått.
Dersom folketrygdpensjonen er redusert etter folketrygdloven § 19-10, skal alderspensjonen
fram til aldersgrensen for den fratrådte stilling reduseres etter samme forhold.
Tar det tidligere medlem på ny stilling som medfører medlemskap i denne pensjonsordningen eller annen pensjonsordning som går inn under overføringsavtalen med Statens
pensjonskasse, faller retten til oppsatt pensjon bort.

Hva utgjør pensjonen?
Den oppsatte pensjonen beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet og
utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget (regulativlønn for full stilling, omregnet til gjennomsnittlig
stillingsprosent), redusert for medlemstid. For oppsatte pensjoner kan full medlemstid være
inntil 40 år avhengig av hvor lang medlemstid medlemmet ville oppnådd ved aldersgrensen.
Forsørger medlemmet barn under 18 år, skal det for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 %
av alderspensjonen etter levealdersjustering.
Alderspensjonen skal levealdersjusteres.

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.
Det er den siste ordningen du har medlemskap i som skal utbetale alderspensjonen. All
medlemstid vil bli lagt til i siste ordning ved beregning av pensjonen. Hele pensjonen vil bli
utbetalt fra siste ordning.

Utfylling av skjema
Vennligst fyll ut alle feltene nøyaktig. Pensjonskassen er avhengig av opplysningene for å
kunne gi deg en korrekt pensjon.
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.

