SØKNAD OM ALDERSPENSJON
1. Navn og adresse m.v.
Etternavn/fornavn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Bokommune

Sted

Ektefelles etternavn/fornavn

Fødselsnummer

Barn under 18 år

Fødselsnummer

Barn under 18 år

Fødselsnummer

Telefon privat

Telefon arbeid

E-postadresse

Mobiltelefon

2. Tjenesteforhold/pensjonsforhold
Nåværende arbeidsgiver (hvis flere oppgi alle)

Har du vært medlem av andre tjenestepensjonsordninger. Hvis ja, oppgi hvilke
Ja

Nei

Mottar du pensjon fra:

Fra dato:

Fra dato:

Har du fremsatt krav om pensjon fra:

_______________

Folketrygden

Ja

Nei

Folketrygden

Ja

Nei

Annen tjenestepensjonsordning

Ja

Nei

Annen tjenestepensjonsordning

Ja

Nei

Pensjonstrygden for sjømenn

Ja

Nei

Pensjonstrygden for sjømenn

Ja

Nei

Krigspensjon

Ja

Nei

Krigspensjon

Ja

Nei

_____________________

3. Underskrift
Jeg samtykker i at BFP 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 pensjon kan trekkes i fremtidig ytelse eller kreves tilbakebetalt.
Dato

Bankkonto for pensjon

Søkers underskrift

Vedlegg
Fødselsattest barn Ved krav om barnetillegg må fødselsattest for barna, hvor foreldrenes navn fremkommer, vedlegges

4. Fylles ut av arbeidsgiver
Stillingsbetegnelse

Årslønn

Stillingskode

Pensjonsgivende
tillegg pr år

Aldersgrense

Samlet lønn pr år

Ansatt dato

Stillingsstr. ved
fratreden

Arbeidssted

Dato for siste
lønnsopprykk

Lønn utbetales t.o.m.

Telefon arbeidsgiver

Arbeidsgivers adresse

Sted og dato

Arbeidsgivers stempel og underskrift

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

Se veiledning på baksiden

ORIENTERING OM ALDERSPENSJON
Folketrygden gir alderspensjon fra 67 år, som er den vanlige pensjonsalderen i Norge. For deg som er medlem
av en offentlig pensjonsordning vil du få et tillegg fra pensjonsordningen som medfører at du samlet i pensjon og trygd vil
få en ytelse som utgjør minst 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt at du har full opptjeningstid, det vil si 30 år.
Når kan du gå av?
Du kan også få utbetalt alderspensjon fra et tidligere tidspunkt dersom den stillingen du er ansatt i har en lavere
aldersgrense enn 67 år. Noen stillinger har aldersgrense 65 år, og noen har 60 år. Da får du utbetalt en alderspensjon
som utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget. Den ordinære aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år. Du har rett og plikt
til å fratre din stilling når aldersgrensen er nådd. Alderspensjonen løper fra den første dagen du ikke lenger får lønn.
Du kan også ha rett til å gå av med alderspensjon før du når aldersgrensen for stillingen.
Du kan gå av inntil tre år før aldersgrensen, hvis summen av din alder og pensjonsgivende tjenestetid er 85 år eller mer.
I disse tilfellene vil du også få utbetalt 66 % av pensjonsgrunnlaget, forutsatt 30 år opptjeningstid.
Dersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, får du et tillegg på 10 % av alderspensjonen for hvert barn.
Dette gjelder egne barn, adoptivbarn, og i de fleste tilfeller også foster- og pleiebarn. Alderspensjon med barnetillegg
kan ikke overstige 90 % av pensjonsgrunnlaget.
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).

OVERFØRING AV RETTIGHETER FRA ANDRE PENSJONSORDNINGER
Overføringsavtale
Det er inngått en avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger.
Dersom du har vært medlem av flere pensjonsordninger, medfører denne avtalen at du vil få pensjonen beregnet som
om du hele tiden hadde vært medlem i en og samme ordning. Du får beregnet pensjonen av det pensjonsgrunnlaget
du har i den siste ordningen, for hele tjenestetiden.
Gi oss beskjed
Hvis du har vært medlem i en eller flere pensjonsordninger tidligere, må du gi oss beskjed om det når du skal pensjoneres.
Vi vil deretter innhente nøyaktige opplysninger om pensjonsrettigheter fra tidligere pensjonsordninger/ pensjonskasser.
Det er den pensjonsordningen du sist var medlem av som står for utbetaling av tjenestepensjonen din,
både den du har opptjent hos oss og den du har opptjent i andre pensjonsordninger/pensjonskasser.

UTFYLLING AV SKJEMA
Søker fyller ut punktene 1 – 3, arbeidsgiver punkt 4. Skjemaet leveres arbeidsgiver etter at 1 – 3 er utfylt.
Arbeidsgiver sender deretter skjemaet til pensjonskassen.
Pensjonskassen er avhengig av opplysningene for å kunne gi deg en korrekt pensjon.
Opplysningsplikten følger av pensjonskassens vedtekter, jf. § 21-2 og § 21-3.
Punkt 1 - Opplysninger om søker
Vennligst fyll ut alle feltene nøye. Din sivile status kan ha betydning for beregning av pensjonens størrelse.
Punkt 2 - Opplysninger om tjenesteforhold og pensjonsforhold
For at vi skal kunne beregne en korrekt pensjon, må vi ha med all medlemstid du har opparbeidet
i nåværende ansettelsesforhold samt medlemskap fra tidligere ansettelsesforhold i offentlig virksomhet.
Vær nøye her, det kan utgjøre en forskjell i din pensjon! Opplysninger vi kan innhente er:
Tjenestetid, stillingsstørrelse, lønn og opplysninger om pensjonsforhold.
Punkt 3 - 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.
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.
Manglende utfylt skjema vil bli returnert.
Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse. Postboks 1016 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon: 32 04 42 00.

