
ANSÖKAN OM AVGÅNG MED TJÄNSTEPENSION

Lämnas 3 månader innan avgång

Förklaring och hjälp med uppgifterna – se information på baksidan

Personuppgifter
Förnamn och efternamn Personnummer

E-postadress (frivilligt) Telefonnummer

Avgå och erhålla livsvarig tjänstepension IPR (anställd före 980101)
Från och med (år, månad) (tidigast från 61 år) Omfattning %

Avgå med temporärt uttag av tjänstepension (gäller endast mellan 61-65 år)
Från och med Omfattning %

Avgå med avgiftsbestämd ålderspension (anställd efter 971231)

Från och med Omfattning %

Underskrift
Datum och namnteckning

Är du fortfarande anställd i Avesta kommun ska även din arbetsgivare skriva under

Arbetsgivarens uppgifter om arbetstagaren
Avgår helt från och med Kvarstår på deltid från och med Omfattning % vid deltid

Datum och namnteckning Namnförtydligande Telefonnummer

Skriv under och datera. Ge den anställde en kopia och skicka en kopia till:
Löneservice Norbergs kommun, Ann-Cathrine Olsbacka, Box 25, 738 21 Norberg.
Originalet arkiveras hos kommunen.



Allmän information om kommunal tjänstepension

Du som var anställd 971231/980101 och 980701 inom kommun och landsting har du/kan du ha rätt till
en intjänad pensionsrätt (IPR) och eventuell FÅP
efter 1998 se nedan.

Intjänad pensionsrätt (IPR)

 Kan tas ut tidigast från den månad man fyller 61 år och senast månaden efter fyllda 67 år

 Olika möjligheter att ta ut pensionen – man måste sluta jobba
Livsvarligt uttag - helt eller partiellt (delvis)
Temporärt uttag - mellan 61-65 år, helt eller partiellt (delvis)

 Om du vill ha besked hur stor IPR kontakta den kommun du var anställd 971231 vilken
ansvarar för förmånen

 Pensionsavgång sker alltid vid ett månadsskifte.

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

 Anställda med lön med över 7,5 inkomstbasbelopp kan ha rätt till FÅP

 Kan tas ut tidigast från den månad man fyller 61 år och senast månaden efter fyllda 67
Pensionen utbetalas livsvarigt. Kan tas ut helt eller partiellt.

 Om du har frågor i samband med pensioneringen kontakta din pensionshandläggare

 Du kan även vända dig till din fackliga organisation

Om du är anställd 1998 eller senare har du enbart tjänstepension i form av en avgiftsbestämd
ålderspension.

Detta innebär att arbetsgivaren från och med 1998 årligen betalat in en pensionsavgift till den
pensions- eller fondförsäkring du själv valt. Detta bolag måste du själv kontakta vid uttag.
Du kan även kontakta Valcentralen, 0771-44 44 00 om du är osäker på vilket bolag du valt.
Valcentralen är det företag som ser till att den avgiftsbestämda delen kommer till det bolag som du
valt.

Har du inte gjort någon aktivt val har pensionsavgiften betalats in till KPA Traditionell försäkring AB
08/665 04 00

Övrigt
Frågor som gäller den allmänna pensionen besvaras av Pensionsmyndigheten

För att erhålla den allmänna pensionen måste du själv ansöka hos Pensionsmyndigheten
0771-776 776

Har du rätt till pension från flera arbetsgivare, måste du själv ansöka om pension hos respektive
arbetsgivare

Pensionshandläggare Ann-Cathrine Olsbacka 0223-29076
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