Datum

Personnummer

Den allmänna pensionen
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen. Den består av
inkomstpension, tilläggspension, garantipension och premiepension. Du måste
ansöka om allmän pension när du vill börja ta ut den. Vi ser gärna att du gör
din ansökan minst tre månader innan du vill ta ut din pension.
Om du har e-legitimation kan du ansöka om allmän pension på
www.pensionsmyndigheten.se. Genom att använda webbansökan får du steg
för steg hjälp med hur du ska fylla i ansökan.
Du kan även ansöka om din allmänna pension på bifogad ansökningsblankett.
Sänd in din ifyllda och undertecknade ansökan till:
Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund

8699

Du kommer att få ett beslut månaden innan din första utbetalning. Om du har
e-legitimation kan du även se ditt beslut på www.pensionsmyndigheten.se.
Hur stor blir pensionen?
På vår webbplats www.pensionsmyndigheten.se/prognos kan du göra en prognos
och se hur stor din totala pension beräknas bli. Prognosen omfattar din allmänna
pension, tjänstepension och din eventuella privata pension.
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Har du frågor?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Pensionsmyndigheten. Antingen
på vår webbplats www.pensionsmyndigheten.se eller via vår kundservice
0771-776 776. Du kan också besöka ett av våra servicekontor. Du finner dessa
på www.pensionsmyndigheten.se/servicekontor.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten

Postadress

Kundservice

Webbplats

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund

0771-776 776

www.pensionsmyndigheten.se

Så här fyller du i blanketten ”Ansökan om allmän pension - om du är bosatt i Sverige”
1. Namn och familjeförhållande
Om några uppgifter redan är ifyllda, kontrollera att de
stämmer. Om du anger mobiltelefonnummer eller epostadress får du en bekräftelse att vi har mottagit din
ansökan.
De uppgifter som gäller ditt nuvarande civilstånd påverkar beräkningen av din allmänna pension. Fyll
därför noga i de alternativ som passar in på dig.
2. Hur vill du ta ut din pension?
Fyll i hur stor andel av den allmänna pensionen du vill
ta ut. Om du till exempel vill ta ut full inkomst-, tilläggsoch garantipension kryssar du i rutan för ”helt
månadsbelopp”.
Inkomstgrundad pension (utom premiepension) och garantipension

Helt
månadsbelopp

Tre fjärdedels
månadsbelopp

Halvt
månadsbelopp

En fjärdedels
månadsbelopp

Inget
uttag

Om du inte vill ta ut den allmänna pensionens båda
delar kryssar du i Inget uttag för den del du inte vill ta
ut.
Inkomstgrundad pension (utom premiepension) och garantipension

Helt
månadsbelopp

Tre fjärdedels
månadsbelopp

Halvt
månadsbelopp

Inget
En fjärdedels
månadsbelopp X uttag

Tre fjärdedels
månadsbelopp

Halvt
månadsbelopp

En fjärdedels
månadsbelopp

Inget
uttag

år

månad

Premiepension

Helt

X månadsbelopp

Jag vill att uttaget ska gälla från och med (år och månad)

2 0

8699

Du ska fylla i från och med vilken månad du önskar att
din pension ska börja betalas ut.
Gäller ansökan om premiepension:
3. Vill du byta till traditionell försäkring?
Du ska kryssa i rutan om du vill byta från fondförsäkring till traditionell försäkring. Om du inte fyller i någonting kommer ditt tillgodohavande på premiepensionskontot att stå kvar i fonder (fondförsäkring). Premiepensionens storlek kommer då att variera från år till år
på grund av värdeförändringen i dina fonder.
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Om du väljer traditionell försäkring säljer
Pensionsmyndigheten ditt fondinnehav och övertar den
finansiella risken genom att utfästa ett garanterat
pensionsbelopp.
När Pensionsmyndigheten börjat lösa in ditt fondinnehav kan du inte återgå till fondförsäkring. Väljer du inte
traditionell försäkring nu kan du ansöka om det vid ett
senare tillfälle.
Gäller ansökan om premiepension:
4. Vill du ansöka om efterlevandeskydd?
Du ska kryssa i rutan om du vill ansöka om efterlevandeskydd. Du kan som regel bara ansöka om
efterlevandeskydd när du ansöker om att ta ut premiepension för första gången. Efterlevandeskydd kan
endast beviljas för din maka/make/registrerad partner
eller för din sambo om ni tidigare varit gifta/registrerad
partner eller har/haft gemensamma barn.

Efterlevandeskydd kan endast sägas upp om du skiljer
dig, det registrerade partnerskapet upplöses eller om
samboförhållandet upphör till exempel genom att ni
flyttar isär. Du måste själv anmäla till
Pensionsmyndigheten vid skilsmässa, upplösning av
det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet.
5. Uppgifter som kan påverka din pension
Du ska kryssa i de alternativ som stämmer in på dig.
Dessa uppgifter kan ha betydelse för beräkningen av
din allmänna pension. Om du kryssar i något av
alternativen måste du även lämna kompletterande
uppgifter på blankettens baksida.
6. Till vilket konto vill du ha din pension?
Här uppger du det konto du önskar få din pension
utbetald till.
7. Underskrift
Här försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna
i blanketten är riktiga och fullständiga. Om uppgifterna
förändras måste du meddela Pensionsmyndigheten
eftersom det kan påverka din pension.
Punkt 8 - 11 fyller du i om du kryssat i ett av
alternativen under punkt 5
Om raderna inte räcker till kan du lämna uppgifterna
i en bilaga.
8. Jag har varit bosatt i följande länder, inklusive
Sverige, efter 15 års ålder
Här anger du samtliga länder du varit bosatt i. Det är
viktigt att du anger utländska försäkringsnummer för
respektive land om du känner till dem.
9. Jag har arbetat i följande länder, inklusive
Sverige, under mitt liv
Här anger du samtliga arbetsgivare du haft under ditt
arbetsliv, oavsett land. Det är viktigt att du anger
utländska försäkringsnummer för respektive land om
du känner till dem.
10. Jag har pension/livränta från ett annat land än
Sverige
Om du har pension/livränta från ett annat land än
Sverige ska du bifoga underlag som styrker beviljad
pension/livränta och aktuellt belopp.
11. Uppgifter om flyktingstatus
Sätt ett kryss i denna ruta om du fick uppehållstillstånd
som flykting vid din ankomst till Sverige.
Blanketten läses elektroniskt. Skriv tydligt och
håll dig inom fälten på blanketten. Använd blå eller
svart färg. Detta blad ska inte skickas in tillsammans
med ansökan.
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Ansökan om allmän pension
- om du är bosatt i Sverige
Skicka blanketten till

Pensionsmyndigheten, 839 77 Östersund

1. Namn och familjeförhållande
Förnamn och efternamn
Telefonnummer

Personnummer/födelsedatum

1 9

Mobiltelefonnummer

Jag är

gift/registrerad partner

E-postadress
månad

År

Jag och min maka/make/partner
bor inte ihop sedan

dag

Jag är sambo med någon jag tidigare varit gift/registrerad partner med
Jag är sambo med någon jag har eller haft barn med
Personnummer

Make/makans/partner/sambons förnamn och efternamn
Jag är

ogift

skild

änka/änkling

2. Hur vill du ta ut din pension?
Inkomstgrundad pension (utom premiepension) och garantipension

Helt
månadsbelopp

Tre fjärdedels
månadsbelopp

Halvt
månadsbelopp

En fjärdedels
månadsbelopp

Tre fjärdedels
månadsbelopp

Halvt
månadsbelopp

En fjärdedels
månadsbelopp

Inget uttag

Premiepension

Helt
månadsbelopp

2 0

Jag vill att uttaget ska gälla från och med (år och månad)

Inget uttag
år

månad

Punkt 3 och 4 gäller ansökan om premiepension
83704102

3. Vill du byta till traditionell försäkring?

Läs mer i informationen till blanketten

Jag vill byta från fondförsäkring till traditionell försäkring. Det innebär att mitt fondinnehav kommer att säljas och att jag inte kan gå
tillbaka till fondförsäkring när Pensionsmyndigheten börjat lösa in mitt fondinnehav.

4. Vill du ansöka om efterlevandeskydd?

Läs mer i informationen till blanketten

Jag ansöker om efterlevandeskydd för min maka/make/partner/sambo som jag uppgett under punkt 1.
Jag är medveten om att det bara går att ansöka om efterlevandeskydd första gången jag ansöker om premiepension.

5. Uppgifter som kan påverka din pension

OBS! Kryssar du i någon av nedanstående alternativ, fyll även i
punkt 8-10, på blankettens baksida

Ja, jag har bott eller arbetat utanför Sverige efter 15 års ålder
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Ja, jag har pension eller livränta från något annat land än Sverige

6. Till vilket konto vill du ha din pension?
Clearingnummer* Kontonummer

Bankkonto
Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer.
*Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelats ett bankkontor. Swedbank har ibland fem siffror, ex- 8327-9. Utelämna då femte siffran.
I detta fall 9.

7. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste jag meddela Pensionsmyndigheten.

Datum

Namnteckning

Uppgifterna behandlas automatiserat och Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Personnummer
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Den här sidan ska du fylla i om du kryssat i något av alternativen under punkt 5
8. Jag har varit bosatt i följande länder, inklusive Sverige, efter 15 års ålder.
Från och med*

Till och med*

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅMMDD

Land

Försäkringsnummer

9. Jag har arbetat i följande länder, inklusive Sverige, under mitt liv.
Till och med*

ÅÅÅÅMMDD

ÅÅÅÅMMDD

Land

Arbetsgivare och/eller
rederi

Försäkringsnummer

83704202

Från och med*

*Från och med och Till och med ska fyllas i som ÅÅÅÅMMDD

10. Jag har pension/livränta från ett annat land än Sverige (bifogar underlag som styrker beviljad pension/livränta)
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Land

Utbetalare

11. Uppgifter om flyktingstatus
Jag fick uppehållstillstånd i Sverige som flykting

Årsbelopp

Ange valuta

