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Postadress Kundservice Webbplats

0771-776 776 www.pensionsmyndigheten.se839 77 Östersund
Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

5. Underskrift

Typ av utbildning

Med vänlig hälsning 

3. Tid i skolan

4. Mitt konto för utbetalning

Är studietiden kortare än 8 veckor?

1. Personuppgifter

2. Skola

Pensionsmyndigheten
Skicka blanketten till

839 77 Östersund

85
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41
04

Personnummer

Du får det här brevet därför att du kan ha rätt till barnpension, efterlevandestöd eller  
barnlivränta efter 18 års ålder. För att få utbetalning krävs att du studerar på grundskola, 
gymnasium eller motsvarande skola. Dina studier är sådana att de kan ge rätt till studie- 
hjälp från CSN eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. 

Vill du hellre lämna uppgifterna per post, använd blanketten nedan. Uppge ditt mobil- 
telefonnummer eller e-postadress så får du en bekräftelse när vi har fått din anmälan.  
Uppgifterna sparas inte elektroniskt i Pensionsmyndighetens register. 

Där finns också information om vad du behöver tänka på när du meddelar konto.  

Lämna uppgifter om studier på: 

Anmälan 
om barnpension efter 18 år

Datum Namnteckning

Uppgifterna behandlas automatiserat och Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

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

1 (1)

Bankkonto

Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer

Ja Nej

Grundskola Gymnasieskola Annan skola

Datum
Personnummer

Telefonnummer (frivillig uppgift)

Namn

Mobiltelefonnummer (frivillig uppgift) E-postadress (frivillig uppgift)

Skolans namn, adress och telefon (även riktnummer)

utbildningslinje

Utbildningen börjar/började (år och månad) Utbildningen beräknas vara avslutad (år och månad)

Clearingnummer Kontonummer


PM 8506 (008 F 005) Fastställd av Försäkringskassan
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Webbplats
0771-776 776
www.pensionsmyndigheten.se
839 77 Östersund
Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten
5. Underskrift
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3. Tid i skolan
4. Mitt konto för utbetalning
Är studietiden kortare än 8 veckor?
1. Personuppgifter
2. Skola
Pensionsmyndigheten
Skicka blanketten till
839 77 Östersund
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Personnummer
Du får det här brevet därför att du kan ha rätt till barnpension, efterlevandestöd eller 
barnlivränta efter 18 års ålder. För att få utbetalning krävs att du studerar på grundskola,
gymnasium eller motsvarande skola. Dina studier är sådana att de kan ge rätt till studie-
hjälp från CSN eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. 
Vill du hellre lämna uppgifterna per post, använd blanketten nedan. Uppge ditt mobil-
telefonnummer eller e-postadress så får du en bekräftelse när vi har fått din anmälan. 
Uppgifterna sparas inte elektroniskt i Pensionsmyndighetens register. 
Där finns också information om vad du behöver tänka på när du meddelar konto.  
Lämna uppgifter om studier på: 
Anmälanom barnpension efter 18 år
Datum
Namnteckning
Uppgifterna behandlas automatiserat och Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste
jag meddela Pensionsmyndigheten.
1 (1)
Bankkonto
Personkonto i Nordea. Kryssa här om kontonumret är samma som ditt personnummer
Ja
Nej
Grundskola
Gymnasieskola
Annan skola
Datum
Personnummer
Telefonnummer (frivillig uppgift)
Namn
Mobiltelefonnummer (frivillig uppgift)
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Skolans namn, adress och telefon (även riktnummer)
utbildningslinje
Utbildningen börjar/började (år och månad)
Utbildningen beräknas vara avslutad (år och månad)
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