Trondheim kommunale pensjonskasse

SØKNAD OM ALDERSPENSJON
1. Personalia

Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Postadresse

Postnr.

Poststed

Ektefelle (etternavn, fornavn, mellomnavn)

Fødselsnummer (11 siffer)

Eventuelle tidligere ekteskap med varighet mer enn 10
år og der tidligere ektefelle fortsatt lever?

Telefon privat

Antall barn under 18 år

Tidligere ektefelles navn og fødselsdato:
Ja

Nei

2. Opplysninger om andre pensjonsordninger

Har du vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger?
Ja

Hvis ja, oppgi navn på pensjonskasse/selskap
Nei

3. Ytelser fra NAV

Mottar du pensjon fra NAV (folketrygden)?

Hvis ja, hvilken ytelse?

Hvis nei, har du fremsatt krav om pensjon fra NAV
(folketrygden)?

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis ja, hvilken ytelse?

4. Søkers egenerklæring og underskrift
Pensjonen overføres til konto nr.

Lønnslipp sendes på e-post, så vennligst oppgi din e-postadresse her

Jeg samtykker i at Trondheim kommunale pensjonskasse kan innhente relevante opplysninger hos den/de arbeidsgiver(e) og
tjenestepensjonsordning(er) som jeg har oppgitt i søknaden, for å vurdere min søknad om alderspensjon. Jeg er også inneforstått med at
Trondheim kommunale pensjonskasse er underlagt Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, og derfor kan innhente nødvendige
samordningsopplysninger hos NAV.
Sted, dato

Egenhendig underskrift

5. Arbeidsgivers opplysninger, stempel og underskrift

Arbeidssted

Telefon arbeid

Stillingsbetegnelse

Ev. pensjonsgivende tillegg pr. år

Dato for siste lønnsregulering

Stillingsandel før pensjonering

Fastlønn pr. år 100% før uttak

Fratredelses-/uttaksdato

Ev. gjenværende stillingsandel etter pensjonering

Sted, dato

Søknaden sendes:
Trondheim kommunale pensjonskasse
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim

Stempel og underskrift

Telefon: 905 15 125
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REGLER FOR INNTEKT VED SIDEN AV ALDERSPENSJON FRA TRONDHEIM
KOMMUNALE PENSJONSKASSE (TKP)
Offentlig tjenestepensjon er som hovedregel tariffavtalt eller lovbestemt. De som fyller vilkårene for medlemskap har
da både rett og plikt til slikt medlemskap. Alderspensjonister kan være tjent med å ikke bli innmeldt. Det er ikke tillatt å
engasjere pensjonistene på pensjonistvilkår når tariffavtalen ikke åpner for det. Det vil være brudd på både tariffavtalen
og innmeldingsreglene for pensjonsordningen. Reglene om medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning gjelder
uavhengig av alder.

Offentlig sektor
Arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra TKP vil i mange tilfeller medføre reduksjon eller stans av pensjonen. Det
avgjørende for om denne inntekten vil føre til endring av din pensjon fra TKP, er om den gir deg rett til medlemskap i
pensjonsordningen, eventuelt andre offentlige pensjonsordninger.
De som engasjeres på pensjonistvilkår skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Dette må i tilfelle være hjemlet i
tariffavtale.
Ved gjeninntreden i medlemspliktig stilling etter uttak av 100 % alderspensjon fra TKP, gjelder egne regler. Dersom du
etter uttak av alderspensjon arbeider slik at du skal innmeldes i pensjonsordningen etter uttak av alderspensjon fra TKP,
blir pensjonen din redusert. Når du deretter tar ut pensjon på nytt, gjør vi deg oppmerksom på at du etter gjeldende
regelverk ikke kommer til å få den pensjonen du hadde før reduksjonen. Gjeninnmelding og/eller uttak av
alderspensjon etter fylte 67 år, vil som regel medføre en lavere årlig pensjon fra TKP.

Privat sektor
Har du inntekt fra arbeidsgivere som ikke har pensjonsordning i TKP eller andre pensjonsordninger som er med i
overføringsavtalen, påvirkes ikke alderspensjonen fra TKP. Du kan arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full pensjon
fra TKP.

Pensjonistlønn/pensjonistvilkår
Pensjonistlønn kan tilbys pensjonister som ønsker å jobbe ved siden alderspensjon eller AFP (som er beregnet som en
alderspensjon) uten at pensjonen blir redusert. Ordningen gjelder ikke for de som mottar folketrygdberegnet AFP. Det
må da inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om engasjement på pensjonistvilkår Det innebærer at du
ikke ansettes på ordinære vilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn. Du skal da heller ikke meldes inn i
pensjonsordningen. Det er ikke alle arbeidsgivere som har tariffavtale som åpner for å engasjere noen på
pensjonistvilkår, og spørsmål om du har denne muligheten må derfor rettes til arbeidsgiver.

Folketrygden og TKP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.
Personopplysninger
TKP er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som lønn og stillingsstørrelse blir innhentet, og pensjonsopplysningene blir utlevert til arbeidsgiver. Adresseopplysninger blir hentet fra Folkeregisteret. Ved
medlemstid i andre pensjonsordninger blir navn og fødselsnummer utlevert, og opplysninger om lønn og tjenestetid
innhentet. Eventuell pensjonsutbetaling vil kunne avhenge av at du gir samtykke til innhenting av ytterligere informasjon. Du har rett til innsyn i de registrerte personopplysningene og til å kreve disse rettet, hvis det er feil. Vi viser til
utfyllende opplysninger i vår personvernerklæring som du finner her: https://www.trondheim.kommune.no/tkp

Du finner oppdatert informasjon om/fra TKP på følgende nettadresse: www.trondheim.kommune.no/tkp
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