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SØKNAD OM ALDERSPENSJON/AVTALEFESTET PENSJON (AFP)
1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER:
Etternavn, fornavn:

Fødsel- og personnummer (11 sifre):

Adresse:

NAV:

Telefonnr.:

Bokommune:

Sivilstand

Desrsom gift, lever du atskilt?
Ja

Har du bodd utenfor Norge?
Ja

Hvis ja, oppgi tidsrom (fra-til)

Flyktning

Utenlandsk

Hva søker du om?
AFP

Hvor (Hvilket land)?

Nei

Statsborgerskap:
Norsk

Nei

Tillegg for ektefelle

Hvis utenlandsk,
hvilken nasjonalitet
Fra dato:

Tjenestepensjon

2. OPPLYSNINGER OM ANDRE PENSJONSORDNINGER:

Hvis ja, oppgi hvilken ordning:

Har du vært medlem av andre offentlige pensjonskasser?
Ja

Nei
Hvis ja, oppgi hvilken ordning:

Har du ytelser fra andre tjeneste- pensjons- eller trygdeordninger?
Ja

Nei
Kr:

Hvis du krever tillegg for ektefelle i AFP, oppgi bruttobeløp
i pensjons- og trygdeytelser pr. måned

3. OPPLYSNINGER OM ARBEID OG INNTEKT:
Skal du slutte helt som yrkesaktiv?
Ja

Nei

Mottar du ytelser fra folketrygden?
Ja

Hvis nei, hvor stor brutto arbeidsinntekt venter du å få hver måned?
Kr:

Nei

Har du søkt ytelser fra folketrygden?:
Ja

Nei
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4. OPPLYSNINGER OM EKTEFELLE/SAMBOER/REG. PARTNER/BARN:
Etternavn, fornavn (Ektefelle, samboer/reg. partner):

Født (dag, måned, år)

Har ektefelle inntekt?

Brutto inntekt pr. måned, kr.:

Ja

Nei

Forsørger du barn
under 18 år?
Ja

Hvis ja, hva slags inntekt?
Arb. inntekt

Pensjon

Kapitalinntekt

Hvis ja, barnets/barnas etternavn, fornavn:

Fødselsnummer (11 siffer)

Nei

5. UTBETALINGSMÅTE
Bankkontonummer (11 siffer):

6. SØKERENS UNDERSKRIFT
Jeg er kjent med at AFPK/NAV kan innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre
kravet.

Sted

Dato

SØKERENS underskrift

7. FYLLES UT AV ARBEIDSGIVEREN:
Arbeidsgiverens navn

Har søkerne vært sammenhengende ansatt de siste 12 mnd?
Ja

Arbeidsgivernr.

Arbeidsinntekt året før pensjon tas ut kr.

Telefonnr.

Arbeidsinntekt i uttaksåret inntil pensjon tas ut kr

Nei

OPPLYSNINGER OM SØKERS STILLING, LØNN:
Stillingsbetegnelse

Stillingskode

Siste stillings deltid %

Skal søkeren fortsette i
sin stilling på deltid?
Ja

Lønn

Pensjonsgivende tillegg

Samlet årlig lønn kr.

Hvis ja, oppgi framtidig deltid %

Lønn til og med (dato)

Nei
Ja

Er arbeidstaker omfattet av Hovedtariffavtalen?

Nei

Underskriften gjelder også som en bekreftelse på at arbeidsgiver er pliktig til å dekke kostnadene for AFP mellom 62 og 65 år

Sted

Dato

ARBEIDSGIVERENS stempel, underskrift
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SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP)
Denne blanketten er utarbeidet med tanke på beregning av AFP etter folketrygdens regler. Pensjonskassen kan hjelpe deg med
å fylle ut blanketten.
Søkeren fyller ut feltene 1-6 og sender blanketten til arbeidsgiveren.
Arbeidsgiveren fyller ut felt 7 og sender blanketten til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse.
Etter at du har fylt ut blanketten skal denne leveres din arbeidsgiver som fyller ut sin del og sender den til Akershus
fylkeskommunale pensjonskasse. For at pensjonen skal bli utbetalt i tide, må arbeidsgiver sende blanketten til
pensjonskassen ca 3 måneder før fratreden.
Nærmere om utfylling av enkelte felt:
FELT 1
- Sivilstand – personer som har inngått registrert partnerskap for homofile likestilles med ektefeller.
- Det kreves blant annet at du har bodd 40 år i Norge fra fylte 16 år og til og med det året du fyller 66 år for at du skal få full
AFP fra folketrygden. Framtidige år til og med året du fyller 66 år regnes med. Det er arbeidsinntekten du har hatt tidligere
som er avgjørende for størrelsen av AFP. Inntekten finner du hvert år omregnet til såkalte pensjonspoeng på skatteseddelen
din.
FELT 3
- Dersom du skal fortsette i arbeid må du opplyse hvor stor brutto arbeidsinntekt du venter å få pr. måned. Også
eventuell inntekt som selvstendig næringsdrivende må tas med. Med arbeids-inntekt menes pensjonsgivende inntekt
for det enkelte år slik den blir fastsatt av ligningsmyndighetene.
- Dersom du søker AFP ved fylte 62 år og samtidig mottar ytelser fra folketrygden, må folketrygdytelsene frasies.
Dersom du også mottar ytelser fra Akershus fylkeskommunale pensjonskasse eller andre offentlige pensjonsordninger
(utenom etterlatte pensjon), kan disse ikke frasies og du vil dermed ikke ha rett til AFP. Ved fylte 65 år kan imidlertid
folketrygdytelser igjen søkes, men da vil ikke garantiregelen bli anvendt og du vil få utbetalt ordinær samordnet
pensjon fra pensjonskassen.
FELT 4
- Hvis du forsørger ektefelle som er over 60 år, kan du ha rett til ektefelletillegg. Du får ikke ektefelletillegg hvis ektefellen
mottar AFP eller pensjon fra folketrygden eller har egen inntekt som svarer til minst folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet
fastsettes av Stortinget hvert år. NAV opplyser hvor stort det er.
Størrelsen på ektefelletillegget er avhengig av hvor stor samlet inntekt pensjonisten får utenom eventuelt ektefelletillegg. Som
inntekt regnes pensjon, arbeidsinntekt, sykepenger, attføringspenger, dagpenger og kursstønad til livsopphold under arbeidsledighet. Med begrepet pensjon menes pensjon fra folketrygden, fra norsk offentlig eller privat pensjonsordning inkludert
forsørgingstillegg, norsk individuell pensjonsforsikring og livrente

