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I samband med pension

Anvisningar till blanketten finns på sidan 2.
Personuppgifter
Namn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Befattning

Förvaltning

Arbetsplats

Sista anställningsdag

Ansökan om kommunal tjänstepension
Avser intjänad pensionsrätt till och med 1997-12-31 och/eller eventuell Förmånsbestämd
ålderspension.
ÅR

Uttag av pension från och med
☐ Livsvarig
☐ Temporär med omfattning
☐ Partiell med omfattning

2

MÅN

0

% till 65 år
%

Ansökan om kommunal tjänstepension intjänad 1998 och senare
Fr.o.m. 1998 betalar Lindesbergs kommun en pensionsavgift för en avgiftsbestämd
ålderspension till ett försäkringsbolag som du har valt. För utbetalning av den kontaktar du det
försäkringsbolaget.
Ansökan om Allmän pension sker hos Pensionsmyndigheten
Sökandens underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Uppsägningen beviljas
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylld och beviljad uppsägning sändes till pensionshandläggare:
Annika Sjöberg (internpostnummer 1)
Personalenheten
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg
Personalenhetens anteckningar
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Anvisningar
Uppsägningstider som gäller är enligt avtal eller lagen om anställningsskydd. Se
medarbetarhandbok.
Ansökan om kommunal tjänstepension. Om du har rätt till en intjänad pensionsrätt eller en
förmånsbestämd ålderspension ska blanketten vara pensionshandläggaren tillhanda 3 månader
innan pensionen ska börja utbetalas. Dessa pensioner kan tidigast utbetalas från och med den
kalendermånad man fyller 61 år och senast kalendermånaden efter man fyller 67 år.
Pensionsrätter

Intjänad pensionsrätt kan du ha rätt till ifall du varit anställd vid övergången från pensionsavtalet
PA-KL till avgiftsbestämd ålderspension 1997/1998. Förmånsbestämd ålderspension gäller för dig
med en lön på över 7,5 IBB.
Intjänad pensionsrätt

Temporärt uttag av Intjänad pensionsrätt innebär att den intjänande pensionsrätten 1997-12-31 får
användas som temporär pension före 65 års ålder.
Partiellt uttag innebär att den som medges avgå från en del av sin anställning har rätt till
tjänstepension för den delen tidigast fr.o.m. 61 år. Det innebär dessutom att nytt anställningsavtal
skall utfärdas med ny sysselsättningsgrad.
Avgiftsbestämd ålderspension

Har du enbart denna pensionsrätt ska bara personuppgiftsdelen fyllas i. Denna tjänstepension
ansöks hos det försäkringsbolag som du valt. Den kan tidigast utbetalas från 55 års ålder.
Pensionsavgifterna för innevarande år avsätts till försäkringsbolaget i samband med din
uppsägning.
Uppsägningen lämnas till din chef.
Vid frågor kontakta kommunens pensionshandläggare Annika Sjöberg, telefon 0581-810 35.

