Trondheim kommunale pensjonskasse

SØKNAD OM UFØREPENSJON
Gjelder også ved arbeidsavklaringspenger

Les orienteringen om uførepensjon før du fyller ut skjemaet. Søknaden behandles konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt, kan det føre til at den ikke blir behandlet, men sendt i retur.
1. PERSONALIA

Etternavn, fornavn

Fødselsnr (11 siffer)

Postadresse

Postnr.

Telefon privat

Poststed

Ektefelle (etternavn, fornavn, mellomnavn)

Fødselsnr (11 siffer)

Eventuelle tidligere ekteskap med varighet mer enn 10 år og der tidligere ektefelle fortsatt
lever?
Ja
Nei

Tidligere ektefelles navn og fødselsdato

Antall barn u. 18 år

2. OPPLYSNINGER OM INNTEKT
Har du annen inntekt/arbeidsinntekt (gjelder både offentlig og privat sektor, og nærings- og utenlandsinntekt)?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi inntekt pr dags dato

Forventet total inntekt (ikke ytelse fra NAV) etter maksdato for sykepenger

3. ANDRE PENSJONSORDNINGER
Er du eller har du vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi navn på pensjonsordningen(e)

4. OM UFØRHETEN
Når ble du sykmeldt?
Har du vært sykmeldt for samme sykdom tidligere?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi når

Hva er årsaken til at du er blitt arbeidsufør?
Ulykke?

Ja

Nei

Når merket du først sykdommen/når skjedde ulykken?
Når oppsøkte du lege første gang for uførheten?
Hvordan er helsetilstanden din nå, og hvordan begrenser sykdommen deg i arbeidssituasjonen?

Er du, eller vil du bli i stand til å få annet arbeid?

Ja

Nei

Vet ikke

Hvis ja, når forventer du at dette kan skje?
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5. YTELSER FRA NAV
Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 prosent eller mer fra TKP, er det et krav at du også søker om uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden (NAV). Søknaden om uførepensjon fra TKP behandles så snart vi har mottatt melding om vedtak
fra NAV. Hvis du søker om uførepensjon med lavere uføregrad enn 50 prosent, vil vi behandle søknaden uten vedtak fra NAV.
Har du søkt om ytelse fra folketrygden?

Arbeidsavklaringspenger

Uføretrygd

Har ikke søkt ytelse fra folketrygden

Når leverte du søknaden til NAV?

6. SØKERS EGENERKLÆRING, SAMTYKKE TIL INNHENTING AV ARBEIDSGIVERDATA, OG UNDERSKRIFT

Jeg erklærer at jeg er kjent med mine rettigheter og plikter, jfr. mottatte orientering om uførepensjon. Jeg er også kjent med at all informasjon
som er gitt i søknaden vil bli brukt for å kunne behandle denne. Jeg erklærer videre at spørsmålene er besvart etter beste evne, og er innforstått
med at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre endring eller stopp av pensjonen, og innkreving av for mye utbetalt pensjon.
Jeg samtykker i at Trondheim kommunale pensjonskasse kan innhente relevante opplysninger hos den/de arbeidsgiver, lege, tjenestepensjonsordning som jeg har oppgitt i søknaden, for å vurdere min søknad om uførepensjon. Jeg er også innforstått med at Trondheim kommunale
pensjonskasse er underlagt Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, og derfor kan innhente nødvendige samordningsopplysninger
hos NAV-enheter.
Jeg samtykker i at Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) kan innhente relevante opplysninger hos NAVs Aa-register (oversikt over
arbeidsforhold i Norge), for å bedømme om jeg til enhver tid fyller vilkårene for å motta ytelse fra TKP.

Lønnslipp sendes på e-post, så vennligst oppgi din e-postadresse her
Kontonummer for pensjon
Sted, dato

Egenhendig underskrift

Vi gjør oppmerksom på at innvilget uførepensjon ikke blir iverksatt før maksdato er nådd. Vi avventer oppstart til vi har fått bekreftet
stans- eller endringsdato for lønn. Dette pga. at maksdato ofte forskyves etter at søknad er innsendt (for eksempel pga. uttak av ferie i
sykepengeperioden).

7. ARBEIDSGIVERERKLÆRING (alle felt skal fylles ut)
Pensjonssøkerens navn

Fødselsnr (11 siffer)

Ansatt dato

Stillingsbetegnelse

Stillingskode Stillingsandel før pensjon Evt. gjenværende stillingsandel etter pensjonering
Fastlønn pr. år (100%)

Lønn/sykepenger opphører dato (maksdato)

Pensjonsgivende tillegg pr. år

Er det vurdert/vil det bli vurdert tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen?
Gi i såfall en beskrivelse

Andre opplysninger
Har arbeidstakeren hatt helt eller delvis permisjon fra sin stilling de siste 5 år?

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi periodene
Arbeidssted/enhet
Sted, dato

Søknaden sendes:
Trondheim kommunale pensjonskasse
Postboks 2072 Sentrum, 7411 Trondheim

Telefon
Arbeidsgivers stempel og underskrift

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 32
Telefon: 905 15 125
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Trondheim kommunale pensjonskasse

SØKERS SAMTYKKE TIL INNHENTING AV ARBEIDSGIVERDATA
Jeg samtykker i at Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) kan innhente relevante opplysninger hos NAVs
Aa-register (oversikt over arbeidsforhold i Norge), for å bedømme om jeg til enhver tid fyller vilkårene for å motta
ytelse fra TKP.
Navn med blokkbokstaver

Sted, dato

Fødselsnr. (11 siffer)

Egenhendig underskrift

Personopplysninger
TKP er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som lønn og stillingsstørrelse blir innhentet, og pensjonsopplysningene blir utlevert til arbeidsgiver. Adresseopplysninger blir hentet fra Folkeregisteret. Ved medlemstid i andre pensjonsordninger blir navn og
fødselsnummer utlevert, og opplysninger om lønn og tjenestetid innhentet. Eventuell pensjonsutbetaling vil kunne avhenge av at du gir samtykke
til innhenting av ytterligere informasjon. Du har rett til innsyn i de registrerte personopplysningene og til å kreve disse rettet, hvis det er feil. Vi
viser til utfyllende opplysninger i vår personvernerklæring som du finner her: https://www.trondheim.kommune.no/tkp

m1294 TKP uførepensjon

Side 3 av 4 24.07.2018

ORIENTERING OM UFØREPENSJON
GENERELL INFORMASJON

Uførepensjon fra Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) ytes normalt til medlem som blir arbeidsufør på grunn av sykdom
eller skade, og som følge av dette får redusert sin lønn midlertidig eller varig. Begrepet uførepensjon brukes i kommunal
tjenestepensjon om ytelse som blir innvilget som følge av arbeidsuførhet, uansett om uførheten er varig eller ikke, dvs. også i
tilfeller der medlemmet er innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV (folketrygden). Pensjonen blir utbetalt fra det tidspunkt
sykelønnen opphører, eventuelt når retten til sykepenger fra NAV opphører dersom dette skjer på et senere tidspunkt.
Arbeidsuførheten må derfor normalt ha vart i minst ett år for å gi rett til uførepensjon.
Tjenestepensjon som gjelder uførhet, gis normalt først når medlemmet har fått innvilget søknad om uføretrygd eller
arbeidsavklaringspenger fra NAV. Saken blir i begge instansene vurdert iht. det samme sykdomsbegrepet. Hvis avslaget i NAV
skyldes for lav grad av uførhet, kan medlemmet likevel søke om uførepensjon fra TKP. Det skal vurderes av pensjonskassen i
hvilke tilfeller det er nødvendig med innhenting av legeerklæring. Tjenestepensjon fra TKP kommer i tillegg til ytelser fra NAV. Det
utbetales i tillegg barnetillegg for barn under 18 år.
Søknad om uførepensjon vil bli avgjort når TKP har mottatt all nødvendig informasjon fra medlemmet, for eksempel NAV,
lege m.m. Medlemmet vil bli underrettet om avgjørelsen, og det vil bli foretatt eventuell beregning og utbetaling av pensjon.
Utbetaling vil skje ca. den 12. hver måned.

OPPLYSNINGSPLIKT/INNTEKTSBEGRENSING

Et medlem som mottar pensjon, plikter å underrette TKP om endringer i forhold som kan være avgjørende for om medlemmet
fortsatt har rett til ytelsen. Medlemmet skal opplyse om forventet inntekt og om endringer i inntekten. Dersom medlemmet
har fått utbetalt for lite eller for mye pensjon, skal det foretas et etteroppgjør. Dersom det er utbetalt for lite, skal differansen
etterbetales som et engangsbeløp. For mye utbetalt uførepensjon kan inndrives uten hensyn til skyld og kan avregnes ved å trekke
i framtidige utbetalinger av uførepensjon og alderspensjon fra TKP.
Hvis du jobber ved siden av uførepensjonen, og det du tjener overstiger en bestemt inntektsgrense, vil pensjonskassen gjøre
fradrag i pensjonsutbetalingen. Inntektsgrensen fastsettes ved innvilgelsen. All inntekt skal medregnes, også inntekt utenfor
offentlig sektor. Når din inntekt endrer seg, må du gi pensjonskassen skriftlig beskjed om dette. Hvis inntekten overstiger 80 % av
den inntekten man hadde før man ble ufør, vil utbetalingen av uførepensjon bli stanset. Det gis ikke pensjon ved lavere uføregrad
enn 20 %.
Det er viktig å være oppmerksom på at NAV kan ha andre inntektsregler. Trygdeytelsene som en uførpensjonert mottar endres fra
tid til annen, både som type ytelse og i beløp. Det er derfor medlemmets plikt å gi opplysning til TKP hvis det har skjedd endring i
trygdeytelsen (utenom den generelle årlige reguleringen).

HVILENDE RETT

Dersom medlemmet beholder retten til opprinnelig uføregrad etter folketrygdloven § 12-9 tredje ledd (hvilende rett), beholder
medlemmet også retten til opprinnelig uføregrad etter bestemmelsene her i samme tidsrom. Medlemmet må gi forsikringsgiver
melding om at retten til opprinnelig uføregrad fra folketrygden er i behold.

KARENSREGLER

Ved innmeldingen i TKP blir det ikke foretatt noen vurdering av helsetilstanden. Arbeidsuførhet gir av den grunn ikke alltid rett til
pensjon fra TKP. Uførepensjon ytes ikke hvis uførheten skyldes sykdom eller lyte som medlemmet led av og må antas å ha kjent
til ved innmelding i TKP, og som medfører arbeidsuførhet innen 2 år etter opptaket i pensjonsordningen. Denne karensregelen
gjelder tilsvarende ved forhøyelse av deltidsstilling.

MEDLEMSKAP I ANDRE OFFENTLIGE PENSJONSORDNINGER

Hvis medlemmet tidligere har vært medlem av en kommunal eller statlig pensjonsordning, vil denne medlemstiden bli lagt til
opptjeningstiden i TKP ved beregning av pensjonen. For at denne rettigheten skal telle med, må medlemmet derfor oppgi på
søknadsskjemaet eventuelle slike medlemskap.
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