SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP)
1. Navn og adresse m.v.
Etternavn/fornavn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Telefon privat

Sivilstand
Ugift
Gift

Telefon arbeid

Enke/enkemann
Registrert partnerskap

E-postadresse

Kryss av her når du har/har hatt barn med,
har vært gift med eller har levd sammen med samboeren i 12 av de siste 18 månedene

Nei

Norsk

Hvis utenlandsk, hvilken nasjonalitet
Flyktning

Utenlandsk

Har du bodd utenfor Norge etter fylte 16 år?

Hvis ja, oppgi tidsrom og land

Nei

Tidsrom fra:

Har du vært medlem av annen offentlig pensjonsordning?

Ja

Mobiltelefon

Samboer

Statsborgerskap

Ja

Bokommune

Bankkonto for pensjon
Separert
Skilt

Hvis gift eller registrert partner, lever dere varig atskilt?
Ja

Sted

til:

Land:

Hvis ja, oppgi ordningen

Nei
Søkes det forsørgertillegg for ektefelle, partner, samboer?

AFP søkes fra den:

Ja

Nei

2. Opplysninger om arbeid, inntekt og andre pensjonsordninger
Nåværende arbeid/arbeidsgiver(e)

Regner du med å få arbeidsinntekt etter uttak av AFP?
Ja

Hvis ja, hvor stor blir den samlede inntekten pr måned?

Nei

Kr

Hvor stor arbeids-/næringsinntekt hadde du i året før pensjoneringsåret
Kr
Har du eller vil du motta ytelser fra NAV eller andre pensjonsordninger?
Ja

Nei

Hvis ja, fra dato og hvilken ordning
Fra:

Ordning:

Hvis du krever forsørgertillegg (se AFP) oppgi bruttopensjon du mottar eller vil motta pr mnd. fra overnevnte ordning
Kr

3. Opplysninger om ektefellen/partneren/samboeren
Etternavn, fornavn (bruk blokkbokstaver)

Har han/hun inntekt?
Hvis ja, fyll ut resten av felt 3
Ja
Nei

Fødselsnummer

Arbeidsinntekt

Pensjon

Kapitalinntekt (renter, avkastning)

Hvis pensjon, hvilken ordning?

4. Søkers underskrift
Jeg samtykker i at BFP og NAV kan innhente de opplysningene som er relevante/nødvendig for å behandle min søknad.
Jeg er kjent med at for meget utbetalt pensjon kan trekkes i fremtidig ytelse eller kreves tilbakebetalt.
Dato

Søkers underskrift

5. Fylles ut av arbeidsgiver
Søkers arbeidsinntekt året før pensjoneringsåret

Arbeidsinntekt hittil i år

Kr

Kr

Skal søker fortsette i stilling?

Hvis ja, oppgi bruttolønn pr mnd. og stillingsstørrelse

Ja

Nei

Er arbeidstaker omfattet av hovedtariffavtalen?
Ja

Kr
Dato og arbeidsgivers stempel og underskrift

Nei
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7. For pensjonskassen
Fyller vilkårene til AFP
Ja

Sted og dato

Pensjonskassens underskrift

Nei

6. For NAV
VILKÅR
FOR RETT TIL AFP
Mottat søknad

Personnummer

Reg EDB

Trygdekontor

Er du mellom fylte 62 og 65 år kan du ha rett til AFP hvis du
Sivilstand (kode)

Sammenhengende

• er i lønnet arbeid frem til dubosatt
går fra
avfylte
med
16 AFP
år?
Ja

Nei

Arbeidsinntekt året før uttaksåret

Fremtidig arbeidsinntekt pr. år

Kr

Kr

• AFP
harfravært
ansatt hos samme Ektefellens
arbeidsgiver
eller annen arbeidsgiver
innen offentlig sektor de
siste tre år
personnummer
offentlig
Tillegg for ektefelle
Trygdetid
pensjonsordning

• i ovennevnte 3 år har hatt minst 20% stilling med en årlig inntekt på minst
(kode)
Statsborger
(kode)
Bosatt
Fravik for flyktning
ett grunnbeløp
i folketrygden
• har hatt minst 10 år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden fra og med året
Trygdekontorets underskrift
Virkningstidspunkt
Sted og dato
du fylte 50 år til og med året før fratreden

År

Måneder

Ektefellens/partnerens/samboers inntekt over 2 G
Kr

• har hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden på minst
2 ganger folketrygdens grunnbeløp i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967
7. For pensjonskassen
til og med året før fratreden
Fyller vilkårene til AFP

Sted og dato

Pensjonskassens underskrift

• ikke
delvis alderspensjon, førtidspensjon, gavepensjon eller andre ytelser fra
Ja mottar
Nei
nærværende arbeidsgiver uten motsvarende arbeidsplikt, med unntak av delvis uførepensjon,
(også når denne er omregnet til delvis alderspensjon som følge av nådd særaldersgrense)

VILKÅR
RETT
TIL
AFPfra folketrygden. Slik pensjon må du i tilfelle si fra deg for å få AFP.
AFP kan ikkeFOR
gis samtidig
med
pensjon
Dersom du er ansatt både i en privat stilling og i en offentlig, har du bare rett til AFP fra hovedarbeidsgiveren.
Er
mellom
fylte fra
62den
og 65
kan duetter
ha rett
AFPdu
utbetales
tidligst
1. i år
måneden
fylte til
62AFP
år. hvis du
• er i lønnet arbeid frem til du går av med AFP
Er
duvært
mellom
ogsamme
67 år arbeidsgiver
er det 2 alternative
å få rett
til offentlig
AFP: sektor de siste tre år
• har
ansatt65
hos
eller annenmåter
arbeidsgiver
innen
• iDu
må være i3lønnet
og medlem
av Buskerud
Pensjonskasse frem til du går av med AFP.
ovennevnte
år hararbeid
hatt minst
20% stilling
med en fylkeskommunale
årlig inntekt på minst
Dessuten
må dui folketrygden
ha minst 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.
ett grunnbeløp
• Hvis
du ikke
kravene iav
punktet
ovenfor, har
du likevel rett
har hatt
minstskulle
10 åroppfylle
med opptjening
pensjonspoeng
i folketrygden
fra til
ogAFP
medhvis
åretdu fyller
de
som
AFP mellom 62 og 65 år.
du kravene
fylte 50 år
til gjelder
og medfor
åretrett
førtilfratreden
• har hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden på minst
2 ganger folketrygdens grunnbeløp i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967
til og med året før fratreden
• ikke mottar delvis alderspensjon, førtidspensjon, gavepensjon eller andre ytelser fra
nærværende arbeidsgiver uten motsvarende arbeidsplikt, med unntak av delvis uførepensjon,
(også når denne er omregnet til delvis alderspensjon som følge av nådd særaldersgrense)
AFP
kanfylkeskommunale
ikke gis samtidig
medPostboks
pensjon
fraBragernes,
folketrygden.
Slik pensjon
må86du
Buskerud
pensjonskasse.
1016
3001 Drammen.
Telefon: 32 21
70. i tilfelle si fra deg for å få AFP.
Dersom du er ansatt både i en privat stilling og i en offentlig, har du bare rett til AFP fra hovedarbeidsgiveren.
AFP utbetales tidligst fra den 1. i måneden etter fylte 62 år.
Er du mellom 65 og 67 år er det 2 alternative måter å få rett til AFP:
• Du må være i lønnet arbeid og medlem av Buskerud fylkeskommunale Pensjonskasse frem til du går av med AFP.
Dessuten må du ha minst 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.
• Hvis du ikke skulle oppfylle kravene i punktet ovenfor, har du likevel rett til AFP hvis du fyller
de kravene som gjelder for rett til AFP mellom 62 og 65 år.

Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. Postboks 1016 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon: 32 04 42 00.

BEREGNING AV AFP
Avtalefestet pensjon (AFP) mellom 62 og 65 år.
Når du er mellom 62 og 65 år er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som gjelder.
AFP svarer som regel til den alderspensjon som du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stilling
frem til fylte 67 år. Dessuten får du et AFP-tillegg på kr. 1.700,- pr. måned. Samlet AFP begrenses likevel til 70%
av din tidligere inntekt. Tidligere inntekt beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i de 3 beste
av de 5 siste inntektsårene før året før uttaksåret.
Avtalefestet pensjon (AFP) mellom 65 og 67 år.
AFP fra 65 år blir beregnet som en ordinær alderspensjon fra pensjonsordningen. Full pensjon blir da 66%
av pensjonsgrunnlaget. Er medlemstiden kortere enn 30 år eller hvis du tidligere har arbeidet deltid, blir pensjonen
redusert. Hvis du fyller kravene som gjelder for rett til AFP mellom 62 og 65 år, skal pensjonen likevel ikke være
mindre enn AFP beregnet etter reglene for AFP mellom 62 og 65 år.

AFP OG ARBEIDSINNTEKT
Hvis du får arbeidsinntekt etter uttak av AFP, skal pensjonen inkludert AFP-tillegget reduseres med
samme prosentsats som arbeidsinntekten utgjør av tidligere inntekt. Hvis din fremtidige arbeidsinntekt f.eks. utgjør
65% av din tidligere inntekt, blir pensjonen 35% av full AFP. Tidligere inntekt fastsettes på samme måte som beskrevet
i forrige avsnitt. Når det skal fastsettes hvor stor prosent pensjonen skal utgjøre (pensjonsgraden), regnes det med
all fremtidig arbeidsinntekt. Det er ingen rett til fri inntekt. Når skatteligningen foreligger vil vi foreta etteroppgjør
hvis faktisk arbeidsinntekt avviker med mer enn kr. 15.000,-. For mye utbetalt vil bli krevet tilbake.

UTFYLLING AV SKJEMA
Søker skal fylle ut punktene 1 – 4, arbeidsgiver punkt 5, NAV punkt 6 og pensjonskassen punkt 7.
Skjemaet leveres arbeidsgiver etter at punkt 1 – 4 er utfylt. Arbeidsgiver sender deretter skjemaet til pensjonskassen.
Etter kontroll av søkers opplysninger sendes skjemaet til NAV for beregning av AFP.
Punkt 1- Opplysninger om søker
Vennligst fyll ut alle feltene nøye. Din sivile status vil ha betydning for beregning av pensjonens størrelse.
Punkt 2 - Opplysninger om arbeid, inntekt medlemskap i annen offentlig pensjonsordning
Hvis du vil få arbeidsinntekt etter at du blir AFP-pensjonist, må du opplyse hvor stor samlet brutto
arbeidsinntekt du venter å få pr. måned. All inntekt må tas med. Du må i tillegg oppgi om du på pensjoneringstidspunktet
mottar ytelser fra andre pensjonsordninger. Ytelser fra utlandet skal også tas med.
Her skal oppgis andre offentlige pensjonsordninger du har vært medlem av. Det vil ha betydning for beregning
av pensjonen din fra 65 år.
Punkt 3 - Opplysninger om ektefellen, partneren eller samboeren
Her fylles ut opplysninger om navn, personnummer samt opplysninger om eventuell inntekt/pensjoner.
Punkt 4 - Søkers underskrift/samtykke
Søkers samtykkeerklæring er nødvendig for at pensjonskassen og NAV kan innhente den
informasjon som er nødvendig fra arbeidsgiver 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 eller kreves tilbakebetalt.
Innsynsrett
Hvis du som medlem av pensjonskassen, ber om det, gis du rett til å se hvilke konkrete opplysninger
pensjonskassen har lagret om deg og hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt.

Alle spørsmål må besvares for at søknaden skal kunne behandles.
Manglende utfylt skjema vil bli returnert.
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