
Kongens Brygge 3

1767 Halden Telefon: 69 19 66 00

1. Personalia:
Etternavn: Dødsdato: Fødselsnummer (11 siffer):

Ektefelles/registrert partner - Fornavn: Etternavn: Fødselsnummer (11 siffer):

Postnr: Poststed: Telefon privat:

Evt. fraskilt ektefelle - Fornavn: Etternavn: Fødselsnummer (11 siffer):

Postnr: Poststed: Telefon privat:

Fødselsnummer (11 siffer):

Fødselsnummer (11 siffer):

Fødselsnummer (11 siffer):

Fornavn: Etternavn: Fødselsnummer (11 siffer):

Nei  Ja

Nei  Ja

Fra NAV/folketrygden (sett kryss)? Hvis ja, fra hvilken dato? Hvilken type pensjon får du utbetalt?

Nei  Ja

Hvis nei, har du søkt (sett kryss)? Hvis ja, hvilken dato? Hvilken type pensjon har du søkt om?

Nei  Ja

Fra andre tjenestepensjonsordninger? Hvis ja, fra hvilken dato? Hvilken type pensjon får du utbetalt?

Nei  Ja

Hvis nei, har du søkt (sett kryss)? Hvis ja, hvilken dato? Hvilken type pensjon har du søkt om?

Nei  Ja

Nei  Ja

Nei  Ja
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4. Opplysninger om inntekt:

Søknadsskjema for etterlattepensjon (ektefellepensjon/barnepensjon)

Halden kommunale pensjonskasse

Barn under 20 år - Fornavn: Etternavn:

Adresse:

Avdøde - Fornavn:

Har avdøde vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger (sett kryss)? Hvis ja, oppgi hvilke:

2. Opplysninger om medlemskap i andre offentlige pensjonskasser/pensjonsordninger:

     Les orienteringen på siste side for utfylling av søknaden.

Adresse:

3. Mottar du pensjon fra andre:

Har du vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger (sett kryss)? Hvis ja, oppgi hvilke:

Har du arbeidsinntekt (sett kryss)? Hvis ja, oppgi arbeidsinntekt per måned før skatt.

Har du annen inntekt (sett kryss)? Hvis ja, oppgi inntekt per måned før skatt (pensjoner regnes ikke som inntekt og skal derfor ikke medregnes her).

Barn under 20 år - Fornavn: Etternavn:

Opplysninger om vergen når begge foreldre er døde, eller når gjenlevende mor/far ikke har foreldreretten

Barn under 20 år - Fornavn: Etternavn:



Sted og dato: Underskrift: Bankkonto for utbetaling:

Ønsker du utbetalingsslipp på e-post (sett kryss)? Hvis ja, oppgi din e-postadresse:

Nei  Ja
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Søknad sendes:

Halden kommunale pensjonskasse, Kongens Brygge 3, 1767 Halden

Telefon: 69 19 66 00 / E-post: post@hkpensjon.no

Jeg samtykker i at Halden kommunale pensjonskasse ved behandling av min søknad kan utveksle relevante og nødvendige 

opplysninger med arbeidsgiver, NAV og andre tjenestepensjonsordninger. Spørsmålene er besvart etter beste evne, og jeg forstår at 

uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre endring, opphør og evt. tilbakekreving av utbetalt pensjon.

For ektefelle/registrert partner: Det er 2 regelsett som etterlattepensjonen kan regnes ut fra - bruttopensjon eller nettopensjon. Det som 

avgjør hvilket regelsett du kommer inn under er egen alder, når avdøde første gang ble meldt inn i tjenestepensjonsordningen og når 

dødsfallet inntraff.

Dersom gjenlevende ektefelle er født før 1. juili 1950 og avdøde ble innmeldt i tjenestepensjonsordningen før 1. januar 2001, vil 

ektefellepensjonens størrelse kunne påvirkes av gjenlevende ektefelles/registrert partners egen arbeidsinntekt og pensjonsutbetalinger, 

og skal videre samordnes med folketrygdens ytelser.

Bruttopensjon (påvirkes av egen inntekt, egen tjenestepensjon og ytelser fra folketrygden (NAV):

Egenerklæring, samtykke og underskrift

For at pensjonskassen skal kunne innhente nødvendig informasjon for å behandle din søknad om etterlattepensjon er det nødvendig at 

du gir oss en samtykkeerklæring. Med din underskrift står du inne for at du har gitt oss så korrekte opplysninger som mulig og at du er 

kjent med at feil utbetalt pensjon kan kreves tilbakebetalt gjennom trekk i fremtidige utbetalinger.

6. Søkers egenerklæring og underskrift:

          Dersom verge er oppnevnt vedlegges erklæring fra overformynderiet om vergeoppnevnelse og hvem pensjonen skal utbetales til.

Nettopensjon (nye regler for beregning av etterlattepensjon):

Etterlattepensjon beregnet som nettopensjon tilstås gjenlevende ektefelle/registrert partner etter avdøde medlemmer som ble innmeldt i 

tjenestepensjonsordningen 1. januar 2001 eller senere. Tilsvarende gjelder også dersom gjenlevende ektefelle/registrert partner er født 

01.07.1950 eller senere og avdøde medlems dødsdato er 1. januar 2001 eller senere. Nettopensjon påvirkes ikke av arbeidsinntekt, 

tjenestepensjon eller folketrygdens ytelser.

Generelt om etterlattepensjon

Informasjon vedrørende etterlattepensjon fra

Halden kommunale pensjonskasse

Din opplysningsplikt som medlem av pensjonskassen, eller for deg som hever eller krever pensjon fra 

pensjonskassen, følger av Hovedtariffavtalen, vedlegg 5 § 12 -3 (Vedtekter for tjenestepensjonsordninger).

5. Bilag som må vedlegges for at pensjonskassen skal kunne behandle søknaden:
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http://www.hkpensjon.no/om-oss/personvernerklæring

Dersom avdøde medlem etterlater seg barn under 20 år har barna rett til barnepensjon fra pensjonskassen. Retten til barnepensjon 

gjelder avdøde medlems egne barn og adoptivbarn. Pensjonskassen kan også tilstå barnepensjon til stebarn og pleiebarn forsørget av 

avdøde medlem.

Barnepensjon:

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:

Personopplysninger

Fraskilt ektefelles rett til etterlattepensjon:

Du beholder retten til etterlattepensjon hvis ekteskapet varte i minst 10 år før dere ble skilt, og du hadde fylt 45 år ved skilsmissen. 

Videre må du ikke ha fraskrevet deg retten til etterlattepensjon ved skilsmissen.

Har du inngått nytt ekteskap før din tidligere ektefelle døde har du derimot ikke rett til etterlattepensjon etter avdøde. Avdøde må også ha 

vært medlem i tjenestepensjonsordningen før skilsmissen.

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

