Trondheim kommunale pensjonskasse

SØKNAD OM OPPSATT PENSJON

(uførepensjon/alderspensjon)

1. Personalia
Etternavn, fornavn

Postadresse

Fødselsnummer (11 siffer)

Postnummer

Telefon privat

Poststed

Ektefelle (etternavn, fornavn, mellomnavn)

Fødselsnummer (11 siffer)

Antall barn u. 18 år

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

Tidligere ektefelles navn og fødselsdato

2. Søknaden gjelder
Uførepensjon
Alderspensjon
Dersom ja, oppgi hvilke(n)

Har du vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger?

Ja

Nei

3. Opplysninger om inntekt ved søknad om uførepensjon
Hvor mye tjener du frem til uttak av pensjon? Du skal oppgi arbeidsinntekt fra 1. januar samme år som pensjonen starter.
Oppgi brutto arbeidsinntekt:

kroner

Hvor mye tjener du etter uttak av pensjon? Du skal oppgi årsinntekten du forventer å ha i tillegg til pensjonen.
Oppgi årlig brutto arbeidsinntekt:

kroner

4. Ytelser fra NAV
Varig uførepensjon i folketrygden (NAV) er innvilget fra
Hvis du søker om oppsatt uførepensjon tilbake i tid, må du legge ved en begrunnelse på hvorfor du ikke har søkt tidligere. Vi vurderer om du har
rett til uførepensjon fra oss når vi har mottatt denne dokumentasjonen fra deg.
Hvis du ikke har tatt ut varig alderspensjon (AP),
Varig alderspensjon i folketrygden (NAV) er innvilget fra
		
fra hvilket tidspunkt skal du søke om AP fra NAV

5. Søkerens egenerklæring og underskrift
Pensjonen overføres til kontonr.
Ønskes lønnsslipp som e-slipp?

Ja

Hvis ja, oppgi e-postadressen her

Nei

Jeg samtykker i at Trondheim kommunale pensjonskasse kan innhente relevante opplysninger hos den/de arbeidsgiver(e) og
tjenestepensjonsordning(er) som jeg har oppgitt i søknaden, for å vurdere min søknad om uføre-/alderspensjon. Jeg er også inneforstått med
at Trondheim kommunale pensjonskasse er underlagt Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, og derfor kan innhente nødvendige
samordningsopplysninger hos NAV.
Sted, dato
Egenhendig underskrift

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

Besøksadresse:
Olav Tryggvasons gate 2B
Telefon: 72 54 65 00
se3600

E-post:
pensjonskassen.postmottak@trondheim.kommune.no
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Rett til oppsatt uførepensjon
Du har rett til oppsatt uførepensjon dersom du har en samlet medlemstid i TKP og eventuelle andre offentlige pensjonsordninger (Statens
Pensjonskasse, KLP og kommunale eller fylkeskommunale pensjonsordninger og enkelte livsforsikringsselskap) på minst 3 år. Oppsatt
uførepensjon utbetales i tilfelle når du er innvilget uførepensjon fra folketrygden. Oppsatt uførepensjon utbetales ikke dersom du har utbetalt
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.
Når kan oppsatt uførepensjon tilstås?
Pensjonen kan tilstås før du har nådd aldersgrensen for den stillingen du hadde ved utmelding. Dersom du har særaldersgrense på 60 år eller 65
år, vil du kunne få uførepensjon frem til denne aldersgrensen, og deretter oppsatt alderspensjon etter at aldersgrensen er passert. Har du derimot
stilling i offentlig sektor og er medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning etter medlemskap hos TKP, vil du ikke ha rett til oppsatt uførepensjon
fra TKP.
Rett til oppsatt alderspenjon
Du har rett til oppsatt alderspensjon dersom du har en samlet medlemstid i TKP og eventuelle andre offentlige pensjonsordninger (Statens
Pensjonskasse, KLP og kommunale eller fylkeskommunale pensjonsordninger og enkelte livsforsikringsselskap) på minst 3 år.
Når kan alderspensjon tas ut?
Rett til alderspensjon inntrer når aldersgrensen for den fratrådte stillingen er nådd, eller alderspensjon fra folketrygden etter fylte 67 år blir
utbetalt. Dersom folketrygdpensjonen er redusert etter folketrygdlovens § 19-10, skal alderspensjon fram til aldersgrensen for den fratrådte
stillingen reduseres etter samme forhold.
Utfylling av søknaden
Søknaden må alltid være korrekt utfylt. Husk å oppgi bankkontonummer som pensjonen ønskes utbetalt til. Pensjonen kan ikke utbetales før TKP
har fått oppgitt kontonummer. Ta gjerne kontakt med TKP dersom du trenger hjelp til utfylling av søknaden, eventuelt har spørsmål vedrørende
dette.
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