Ansökan
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om efterlevandestöd när föräldern aldrig bott i Sverige
Utskriftsdatum

Personnummer

Skicka blanketten till

Pensionsmyndigheten

839 77 Östersund

1. Barn för vilken ersättning söks
Förnamn och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress
Postnummer och postort
Barnet är folkbokförd I Sverige sedan (uppgiften finns hos Skatteverket)

År:

Månad:

Dag:
Personnummer/födelsetid för förälder som gett rätt till
Underhållsstöd

Har barnet underhållstöd?

Nej

Ja
Land

Har barnet på grund av dödsfallet rätt
till pension från annat land?

Nej

Kronor per år

Ja

2. Avliden förälder
Förnamn

85354101

Efternamn
Födelsedatum

År:

Födelseort

Månad:

Dag:

Ort:

Datum för dödsfallet

År:

Land:

Plats för dödsfallet

Månad:

Dag:

Ort:

Land:

3. Förälder/förmyndare (besvaras om barnet inte har fyllt 18 år)
Annan förmyndare finns
(bifoga handling som styrker förmyndarskap)

Förälder är förmyndare
Förnamn och efternamn

Personnummer
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Utdelningsadress
Postnummer och postort

4. Studier (besvaras om barnet har fyllt 18 år)
Skolans namn och adress
utbildningslinje

Grundskola

Gymnasieskola

Utbildningen börjar/började (år och månad)

Annan utbildning
Utbildningen beräknas vara avslutad (år och månad)

Är studietiden kortare än åtta veckor?

Nej

Postadress

Kundservice

Webbplats

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund

0771-776 776

www.pensionsmyndigheten.se

Ja

Personnummer
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Om barnet är under 18 år sätts pensionen in på förmyndarens eller barnets konto.
Om barnet fyllt 18 år sätts pensionen in på barnets konto.

5. Kontouppgifter

Clearingnummer*

Kontonummer

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

Personnummer (om personkontot tillhör förmyndare till barn under 18 år)

–
*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.

6. Övriga upplysningar
Jag lämnar upplysningar
i en bilaga

7. Kontaktuppgifter
Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress (frivillig uppgift)

8. Underskrift (läs mer i informationsbladet)
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste jag meddela
Pensionsmyndigheten.
Datum

Namnteckning
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85354201

Uppgifterna behandlas automatiserat och Pensionsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
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Så här fyller du i blanketten
”Ansökan om efterlevandestöd när föräldern aldrig bott i Sverige”
Efterlevandestöd kan betalas ut till barn vars ena eller båda föräldrar, som aldrig bott i Sverige, har avlidit.
I broschyren “Efterlevande” kan du läsa mer om villkoren för rätt till efterlevandestöd.
1. Barn för vilken ersättning söks
Här fylls barnets personuppgifter i. Uppgift om när
barnet folkbokförts i Sverige och därmed har
tillstånd att vistas i landet behövs för att ersättning
ska kunna beviljas från rätt tidpunkt. Om uppehållstillstånd finns från ett tidigare datum än folkbokföring
och barnet befunnit sig i Sverige från ett tidigare datum
kan denna uppgift anges under övriga upplysningar.
Uppgift om barnet har underhållsstöd behövs för att
kunna beräkna rätt efterlevandestöd. Minst födelseår
och månad för föräldern som gett rätt till underhållsstöd bör anges. För att ersättning inte ska betalas med
för högt belopp ska uppgift om det finns pension från
annat land anges.

8699

2. Avliden förälder
Här fylls den avlidnes uppgifter i. Uppgifterna om fullständigt namn samt år, månad och dag om födelse
och dödsfall är nödvändiga för att Pensionsmyndigheten
ska kunna utreda ärendet. Om uppgifterna är ungefärliga kan detta förklaras närmare under övriga upplysningar.

3. Förälder/förmyndare
Här lämnas uppgift om föräldern/förmyndaren. Om
annan än förälder är vårdnadshavare är det viktigt att
intyg som styrker vem som har vårdnaden om barnet
skickas med.
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4. Studier
Om du har fyllt 18 år lämnar du här uppgift om dina
studier. Om du har fyllt 18 år har du fortfarande rätt till
efterlevandestöd om du studerar i grund- eller gymnasieskola eller motsvarande.

5. Kontouppgifter
Här fyller du i det konto du vill att pensionen ska sättas
in på.

6. Övriga upplysningar.
Här fyller du i övrig information till exempel datum för
uppehållstillstånd (om detta är tidigare än folkbokföringsdatum) eller information om ersättning från
Migrationsverket och från kommunen där du bor. Du
kan också lämna uppgifter om dödsfallet/försvinnandet
samt andra upplysningar som du bedömer behövs för
att Pensionsmyndigheten ska hantera ditt ärende.

7. Kontaktuppgifter
Om du uppger mobiltelefonnummer eller e-postadress
får du en bekräftelse att vi har mottagit ansökan.
Mobiltelefonnummer och e-postadress sparas inte
elektroniskt i Pensionsmyndighetens register. Om
barnet är under 18 år ska förälder/förmyndares
mobiltelefonnummer eller e-postadress anges.

8. Underskrift.
Kom ihåg att skriva under ansökan! Om barnet är
under 18 år ska förälder/ förmyndare skriva under
ansökan. Uppgifter som lämnas i en ansökan ska
alltid intygas på heder och samvete. Det betyder att
den som lämnat uppgifterna intygar att dessa är
fullständiga och sanna. Att lämna oriktiga uppgifter är
straffbart.

