Søknad om alderspensjon
• Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter
og regjeringsmedlemmer
• Pensjonsordningen for sametingsrepresentanter

BOKMÅL

Les dette før du fyller ut søknaden

Dette skjemaet gjelder kun for personer som har opptjent rettigheter i pensjonsordningene for stortingsrepresentanter,
regjeringsmedlemmer eller sametingsrepresentanter.
Du kan følge saken din på Min side på www.spk.no. På nettstedet kan du også lese mer om vilkårene for alderspensjon, og du finner mer
informasjon om pensjonsordningene.
Søknaden sendes til Statens pensjonskasse, postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo.

PERSONOPPLYSNINGER
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsnummer (11 siffer):
Mobil:
E-post:

HVILKE VERV SØKER DU PENSJON FRA?
Jeg søker om alderspensjon fra (dato, mnd, år):
Jeg søker om alderspensjon fordi jeg har vært:
Stortingsrepresentant

Regjeringsmedlem

Sametingsrepresentant på fulltid

OM OPPTJENINGSTIDEN I PENSJONSORDNINGEN
Dersom du har deltatt som representant eller vararepresentant på Stortinget eller Sametinget, oppgi hvilke perioder:

Dersom du har vært medlem av regjeringen, oppgi tidsrom:

S009-BM

Statens pensjonskasse, postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 02775 Internett: www.spk.no E-post: postmottak@spk.no
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MEDLEMSKAP I ANDRE PENSJONSORDNINGER
Mottar du, eller kommer du til å motta, pensjon fra private eller andre offentlige pensjonsordninger (f.eks. ordførerordning,
KLP eller lignende)? Du trenger ikke oppgi pensjon fra Statens pensjonskasse. Kryss av:
Ja

Nei

Hvis ja, fyll ut navn på ordningene og når utbetalingen skjer:
									Utbetales fra (dato):
									Utbetales fra (dato):
									Utbetales fra (dato):
									Utbetales fra (dato):

OPPLYSNINGER OM INNTEKT

For å kunne vurdere din pensjonsrett, trenger vi opplysninger om arbeids- og inntektsforhold.
Skal du arbeide i offentlig eller privat stilling etter uttak av pensjon? Kryss av:
Ja

Nei

Hvis ja, oppgi:
Navnet på arbeidsgiveren:
Din stillingsstørrelse (i prosent):
Din brutto årslønn:
Hvilken pensjonsordning/-leverandør du er tilknyttet gjennom dette arbeidsforholdet:

Har du annet inntektsgivende arbeid, næringsinntekt, verv, honorar o.l.? Kryss av:
Ja

Nei

Hvis ja, oppgi forventet årlig bruttoinntekt:

SIGNATUR
Jeg erklærer at opplysningene som er gitt ovenfor, er riktige og fullstendige.
S009-BM

Dato:

Underskrift:
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