Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3
1767 Halden

Telefon: 69 19 66 00
Søknadsskjema for uførepensjon

Les orienteringen på siste side ved utfylling av søknaden. Søknaden behandles konfidensielt.

1. Personalia:
Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnr:

Barn under 18 år:

Nei
Nei

Fødselsnummer (11 siffer):

Poststed:

Telefon privat:

Ja

2. Medlemskap i andre offentlige pensjonskasser/pensjonsordninger:
Har du medlemskap i andre offentlige tjenestepensjonsordninger (sett kryss)? Hvis ja, oppgi hvilke:
Nei
Nei

Ja

3. Opplysninger om uførhet og behandlende lege/spesialist/behandlingssted:
Når oppsto sykdommen/inntraff ulykken?

Dato for første sykemelding ifm. sykdommen/ulykken:

Skyldes arbeidsuførhet ulykke eller yrkesskade?

Anslå graden av arbeidsuførhet (i
prosent):
Mottar du uføretrygd/arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV (sett kryss)?
Nei

Ja

Har du satt frem krav om uføretrygd/arbeidsavklaringspenger fra NAV (oppgi dato)?

Uføretrygd

AAP

4. Opplysninger om inntekt:
Årlig bruttoinntekt før sykemelding:

Nei

Har du inntekt etter uttak
av uførepensjon (sett kryss)?
Nei

Ja
Hvis ja, oppgi brutto årsinntekt (ikke ta med pensjon/trygd):
(gjelder all inntekt - fra offentlig/privat sektor, næring)

Ja

Arbeidssted:

Stillingstittel:

Dato for opphør av sykepenger/lønn:

Stillingsstørrelse (i prosent):

Reststilling (dersom delvis ufør):

Telefon arbeidsgiver:

5. Egenerklæring, samtykke og underskrift:
Jeg erklærer å ha gjort meg kjent med rettigheter og plikter ved søknad om uførepensjon fra pensjonskassen. Spørsmålene er besvart
etter beste evne, og jeg forstår at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre endring, opphør og evt. tilbakekreving av utbetalt
pensjon. Jeg samtykker i at Halden kommunale pensjonskasse kan innhente og utveksle nødvendige opplysninger med NAV,
arbeidsgiver(e) og andre pensjonskasser/pensjonsordninger ved behandling av søknad og oppfølging av pensjonsutbetaling.
Sted og dato:

Underskrift:

Ønsker du utbetalingsslipp på e-post (sett kryss)?
Nei

Bankkonto for utbetaling:

Hvis ja, oppgi din e-postadresse:

Ja

Søknad sendes:
Halden kommunale pensjonskasse, Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Telefon: 69 19 66 00 / E-post: post@hkpensjon.no

Informasjon vedrørende uførepensjon fra
Halden kommunale pensjonskasse
Din opplysningsplikt som medlem av pensjonskassen følger av Hovedtariffavtalen, vedlegg 5 § 12 -3 (Vedtekter for
tjenestepensjonsordninger).
Uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse (HKP) tilstås normalt til medlemmer som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, og som
følge av dette får redusert arbeidsinntekten 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. Det betyr at pensjonskassen også tilstår uførepensjon i tilfeller der medlemmet er
innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV (folketrygden). Pensjon utbetales 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.

Innvilgelse av uførepensjon
Tjenestepensjon ved uførhet innvilges normalt først etter at du har fått innvilget søknad om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. Den kommer
derfor som et tillegg til ytelser fra NAV. Saken blir i begge instansene vurdert iht. det samme sykdomsbegrepet. Hvis NAV avslår søknad på grunn av for
lav grad av uførhet, kan du likevel søke om uførepensjon fra HKP. Pensjonkassen vurderer i hvilke tilfeller det er nødvendig med innhenting av
legeerklæring. For barn under 18 år utbetales det barnetillegg.
Søknad om uførepensjon behandles når HKP har mottatt all nødvendig informasjon fra deg, NAV, lege m.m. Du blir underrettes om avgjørelsen, og det vil
bli foretatt eventuell beregning og utbetaling av pensjon. Utbetaling skjer ca. den 10. hver måned.

Inntektsbegrensning - opplysninger om inntekt
Som mottaker av uførepensjon plikter du å underrette HKP om endringer i forhold som kan være avgjørende for fortsatt rett til pensjon. Du må opplyse om
forventet inntekt og om endringer i inntekten. Dersom det er 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 pensjon kan inndrives uten hensyn til skyld og kan avregnes ved å trekke i
framtidige utbetalinger av uførepensjon og alderspensjon fra HKP.
Jobber du ved siden av uførepensjonen, og inntekten din overstiger en bestemt inntektsgrense, skal pensjonskassen redusere pensjonsutbetalingen.
Inntektsgrensen fastsettes ved innvilgelsen av uførepensjonen. All inntekt medregnes, også inntekt utenfor offentlig sektor. Når inntekten endrer seg må
du gi pensjonskassen beskjed skriftlig. Overstiger din nye inntekt 80 % av den inntekten du hadde før arbeidsuførhet inntraff, vil utbetaling 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 enn pensjonskassen. Ytelsene du mottar som uførepensjonist endres også over
tid, både type ytelse og beløp. Du har derfor plikt å gi opplysninger til HKP hvis det har skjedd endringer i trygdeytelsen (utenom den generelle årlige
pensjonsreguleringen).

Hvilende pensjonsrett
Dersom du beholder retten til opprinnelig uføregrad etter folketrygdloven § 12-9 tredje ledd (hvilende rett), beholder du samtidig retten i pensjonskassen for
samme tidsrom etter bestemmelsene her. Du må gi pensjonskassen melding om at retten til opprinnelig uføregrad fra NAV (folketrygden) er i behold.

Karensregler
Ved innmeldingen i HKP blir det ikke foretatt noen vurdering av din helsetilstand. Arbeidsuførhet gir av den grunn ikke alltid rett til pensjon fra
pensjonskassen. Uførepensjon ytes ikke hvis arbeidsuførheten skyldes sykdom eller lyte som du led av og må antas å ha kjent til ved innmelding i HKP,
og som medfører arbeidsuførhet innen 2 år etter opptak i pensjonsordningen. Denne karensregelen gjelder tilsvarende ved forhøyelse av stillingsprosent.

Medlemskap i andre offentlige tjenestepensjonsordninger
For å beregne korrekt pensjon må vi ha med all medlemstid du har opparbeidet i nåværende og tidligere ansettelsesforhold i offentlig virksomhet. Du må
derfor oppgi hvilke andre offentlige tjenestepensjonsordninger du har vært medlem av på søknadsskjemaet.

Personopplysninger
Halden kommunale pensjonskasse (HKP), ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for pensjonskassens behandling av personopplysninger. Avhengig av
formål vil HKP kunne innhente følgende personopplysninger;
- adresseopplysninger fra Folkeregisteret
- informasjon om lønn og stillingsopplysninger fra arbeidsgiver. Ved søknadsbehandling vil enkelte pensjonsopplysninger utleveres til arbeidsgiver.
- informasjon om lønn og medlemstid fra andre pensjonsordninger. Ved forespørsel om slik informasjon utleveres navn og fødselsnummer.
For utbetaling av pensjon er HKP avhengig av ditt samtykke for innhenting av ytterligere informasjon.
Du har rett til innsyn i de registrerte personopplysningene og til å kreve disse rettet, hvis det er feil.
Se vår personvernerklæring for mer informasjon:

http://www.hkpensjon.no/om-oss/personvernerklæring

