SØKNAD OM ETTERLATTEPENSJON
Haugesund kommunale pensjonskasse
Skåregaten, 103, 5528 Haugesund
Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon 52743191 / 52743194 / 52743197
E-post: pensjonskassen@h-k-p.no

Avdødes etternavn/fornavn:

Dødsdato:

Var avdøde medlem i annen offentlig pensjonsordning?
Ja
Nei

Fødselsnummer:

I tilfelle hvilke?

Oppgi eventuelt tidligere offentlige arbeidsgivere:
Ektefelle/registrert partners etternavn/fornavn:

Adresse:

Fødselsnummer:

Postnr.

Poststed:

E-post privat:

Fraskilt ektefelles etternavn/fornavn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Postnr.

Avdødes barn under 20 år – etternavn/fornavn

Poststed:

Fødselsnummer:

Fødselsnummer:

Mottar du pensjon fra annen offentlig
tjenestepensjonsordning?

Hvis ja, oppgi hvilken ordning:

Ja
Nei
Mottar du pensjon fra folketrygden?

Har du søkt om pensjon fra folketrygden?

Ja
Nei
Har du lønnsinntekt (pensjon unntatt)?

Ja
Nei
Hvis ja, oppgi lønn per måned før skatt

Ja

Nei

…………………………..
Sted

…………………….
Dato

…………………………………………..
Søkers underskrift

Bankkontonummer: ………………………….……
Bilag:

Vielsesattest
Fødsels-/dåpsattest for barn med pensjonsrett
Uskifteattest / skifteattest

ORIENTERING OM EKTEFELLEPENSJON
Hva utgjør pensjonen?
Ektefellepensjon utgjør 9 % av medlemmets pensjonsgrunnlag i årlig pensjon, avkortet med
tjenestetiden.
Dette gjelder når avdøde medlem var ansatt etter 1.1.2001 eller dersom gjenlevende
ektefelle er født etter 1.7.1950.
Øvrige etterlatte vil få en ektefellepensjon som utgjør 39,6 % av avdøde medlems pensjonsgrunnlag, avkortet med tjenestetiden og beregnet til aldersgrensen, maks 67 år.
Denne pensjonen vil bli redusert for gjenlevendes inntekt og/ eller egen pensjon.
Det gjelder særskilte regler for etterlatte etter medlemmer ansatt før 1.1.1979. På særskilte
vilkår får de pensjon uten reduksjon for egen inntekt.
Hvem har rett på ektefellepensjon?
Etterlatt samboer har ikke rett til ektefellepensjon fra pensjonsordningen.
Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når dødsfallet skjer innen 1 år etter innmeldingen eller
ekteskapsinngåelsen, og skyldes en sykdom som medlemmet led av eller hadde symptomer
på ved innmelding eller da ekteskapet ble inngått og som det må antas at en av ektefellene
da kjente til.

ORIENTERING OM BARNEPENSJON

Hva utgjør pensjonen?
Barnepensjonen utgjør 15 % av medlemmets pensjonsgrunnlag i årlig pensjon, avkortet med
tjenestetiden.

Hvem har rett på barnepensjon?
Gjenlevende barn har rett til barnepensjon.
Barnepensjon kan også tilstås til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget.
Barnepensjonen løper til utløpet av den måneden barnet fyller 20 år.

SØKNAD
Det må påregnes ca. 3 måneders behandlingstid.

