SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON
1. Navn og adresse m.v.
Etternavn/fornavn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Sted

Bokommune

Ektefelles etternavn/fornavn

Fødselsnummer

Barn under 18 år

Fødselsnummer

Barn under 18 år

Fødselsnummer

Telefon privat

Telefon arbeid

E-postadresse

Mobiltelefon

2. Tjenesteforhold/pensjonsforhold
Nåværende arbeidsgiver (hvis flere oppgi alle)

Har du vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger? Hvis ja, oppgi hvilke
Ja

Nei

3. Opplysninger om sykdommen/ulykken
Mottar du ytelser fra folketrygden?
Arbeidsavklaringspenger
Uføretrygd

Ja
Ja

Nei
Nei

Når merket du først sykdommen/ når inntraff ulykken?

Skyldes uførheten en ulykke og eller yrkesskade?
Ja

Ja
Ja

Nei
Nei

Når ble du sykemeldt første gang for denne uførheten?

Begrenser sykdommen deg i arbeidssituasjonen?

Nei

Ja

Antar du at du er helt eller delvis arbeidsudyktig
i forhold til det som kreves i din nåværende stilling?
Helt
Delvis
Uføregrad:

Nei

Antar du at udyktigheten i din nåværende stilling vil bli varig?
Ja

Har du fremsatt krav om ytelser fra folketrygden?
Arbeidsavklaringspenger
Uføretrygd

Oppgi navn på behandlende lege, spesialist, sykehus

Nei

Andre opplysninger

4. Inntekt
Hva var din bruttoinntekt pr år da du ble sykemeldt?

Vil du ha inntekt etter uttak av uførepensjon?

Kr.

Ja

Nei

Hvis ja, oppgi din brutto årsinntekt (utenom pensjon/trygd):
Kr.

Kommentarer til inntektsopplysninger

5. Underskrift
Jeg samtykker i at DKP kan utveksle opplysninger, som er relevante/nødvendige for å vurdere/avgjøre min søknad, med lege(r) oppgitt
i søknad, arbeidsgiver(e), NAV, andre tjenestepensjonsordninger, samt at søknad m/vedlegg forelegges DKPs rådgivende lege til vurdering.
Jeg er kjent med at for meget utbetalt pensjon kan trekkes i fremtidig ytelse eller kreves tilbakebetalt.
Dato

Søkers underskrift

Bankkonto for pensjon

Vedlegg
Fødselsattest barn Ved krav om barnetillegg må fødselsattest for barna, hvor foreldrenes navn fremkommer, vedlegges
Kommentar til arbeidsgivers opplysninger

Drammen kommunale Pensjonskasse. Postboks 26 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon: 32 04 42 00.

Se veiledning på baksiden

6. Fylles ut av leder (og returneres arbeidstaker)
Stillingsbetegnelse

Stillingskode

Aldersgrense

Årslønn på sykemeldingstidspunktet

Pensjonsgivende tillegg pr år

Sykelønn eller sykepenger utbetales til og med

Stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal før uførheten

Ansatt dato

Reststilling og inntekt etter uførhet

Arbeidssted

Telefon arbeidsgiver

Arbeidsgivers adresse

Sted og dato

Arbeidsgivers stempel og underskrift

UTFYLLING AV SKJEMA
Søker fyller ut punktene 1 – 5, og leverer skjemaet til nærmeste leder/virksomhetsleder som fyller ut punkt 6.
Skjemaet returneres til arbeidstaker som sender dette til pensjonskassen.
Din opplysningsplikt som medlem av pensjonskassen følger av HTA, vedlegg 5 § 12-3
(Vedtekter for tjenestepensjonsordninger).
Punkt 1 - Opplysninger om søker
Vennligst fyll ut alle feltene nøye. Din sivile status kan ha betydning for beregning av pensjonens størrelse.
Punkt 2 - Opplysninger om tjenesteforhold og pensjonsforhold
For at vi skal kunne beregne en korrekt pensjon, må vi ha med all medlemstid du har opparbeidet
i nåværende ansettelsesforhold samt medlemskap fra tidligere ansettelsesforhold i offentlig virksomhet.
Punkt 3 - Opplysninger om sykdommen/ulykken
For å kunne behandle din søknad om uførepensjon/midlertidig uførepensjon trenger vi opplysninger
om din uføresituasjon. Pensjonskassen følger normalt NAV`s vedtak. I de tilfeller søknaden gjelder brutto uførepensjon
(uføregrad mindre enn 50 %) må legeerklæring vedlegges. Søknaden vil bli forelagt pensjonskassens rådgivende lege,
for vurdering. Eget skjema for legeerklæring fås ved henvendelse til pensjonskassen.
Punkt 4 - Opplysninger om inntekt
Det er viktig at pensjonskassen får opplysninger om all inntekt på uføretidspunktet (fra offentlig og privat sektor/
annen inntekt). Pensjonskassen må også ha opplysninger om all eventuell fremtidig inntekt. Inntektsopplysningene brukes til å
fastsette størrelsen på uførepensjonen. Pensjonskassen vil foreta et etteroppgjør når likningen for det aktuelle år foreligger.
Punkt 5 - Søkers underskrift/samtykke
Søkers samtykkeerklæring er nødvendig for at pensjonskassen kan innhente den informasjon
som er nødvendig for å behandle søknaden. Du innestår med underskriften din for at du har gitt
riktige opplysninger og at du er kjent med at for meget utbetalt pensjon kan trekkes i fremtidige ytelser
eller kreves tilbakebetalt.
Innsynsrett
Hvis du som medlem av pensjonskassen ber om det, gis du rett til å se hvilke konkrete opplysninger
pensjonskassen har lagret om deg og hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt.
Punkt 6 - Leder
For at arbeidstakeren skal bli sikret korrekt pensjon, må pensjonskassen ha korrekte opplysninger om
stilling og lønnsforhold. Opphør av sykelønn eller opphør av sykepenger, er bestemmende for tidspunktet
for igangsetting av pensjon.
Manglende utfylt skjema vil bli returnert.
Drammen kommunale Pensjonskasse. Postboks 26 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon: 32 04 42 00.

