AFP I PRIVAT SEKTOR SØKNADSSKJEMA
FYLLES UT AV ARBEIDSTAKER

?

NB! Søknaden sendes til Fellesordningen for AFP,
Postboks 386, 1326 Lysaker

HJELP TIL UTFYLLING AV SKJEMA PÅ SIDE 3

Har du spørsmål om vilkårene for å ta ut AFP, gå inn på www.afp.no. Husk at du må søke om
alderspensjon i folketrygden senest samtidig som du søker AFP. Søknadsskjema for
alderspensjon i folketrygden finner du på www.nav.no eller på ditt lokale NAV-kontor.
Dersom du har fylt 70 år kan du søke om AFP uten å samtidig søke om alderspensjon i
folketrygden.

FOR AFP-ORDNINGEN

........................................................................................................................................................................................................................
Journalnr.

Arkivnr.

Bruk svart penn og skriv innenfor de hvite feltene og mellom de vertikale strekene.

BRUK BLOKKBOKSTAVER OG SKRIV TYDELIG

........................................................................................................................................................................................................................

1. Fyll ut ditt fødselsnummer
2. a) Fyll ut ditt etternavn
2. b) Fyll ut ditt for- og mellomnavn
3. Fyll ut din adresse
Postnr.

Poststed

Telefonnr.
4. Fyll ut ditt telefonnr. og din e-post
NB! Ved å fylle ut e-postadressen din vil
du kunne motta e-post fra oss i forbindelse med saksbehandlingen. Du vil også
kunne gå inn på vår nettside og sjekke
status på din søknad.

?

E-post

5. Fyll ut arbeidsgivers navn

6. Fyll ut arbeidsgivers adresse
Postnr.

?

Poststed

7. Fyll ut arbeidsgivers
organisasjonsnummer hvis
du har det tilgjengelig
........................................................................................................................................................................................................................

?

8. a) Fyll ut ønsket uttakstidspunkt
for AFP (ddmmåå), maks 4 mnd
fra dagens dato

0 1

NB! Det kan ikke søkes tilbake i tid, og uttak
må alltid være den første i en måned.

?

?

8. b) Fyll ut datoen du har søkt om/
fått alderspensjon fra folketrygden

0 1

Husk at eget skjema om alderspensjon
må sendes til NAV Pensjon. Er du over 70 år er det
ikke nødvendig å samtidig ta ut alderspensjon.

9. Kryss av hvis du er født i 1948 eller
senere og har hatt omsorg for barn
yngre enn syv år før 1992
........................................................................................................................................................................................................................
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Snu arket

AFP I PRIVAT SEKTOR SØKNADSSKJEMA
FYLLES UT AV ARBEIDSTAKER
........................................................................................................................................................................................................................

?

10. Har du i løpet av de siste 15 måneder mottatt inntekter (lønn, honorar eller annen godtgjørelse)

Ja

Nei

11. Har du i løpet av de siste 3 år mottatt sykepenger, uførepensjon, tidsbegrenset uførestønad,
rehabiliteringspenger, attføringspenger og/eller arbeidsavklaringspenger i en eller flere
perioder som til sammen utgjør mer enn 52 uker?

Ja

Nei

?

12. Har du i løpet av de siste 3 år hatt permisjon i en eller flere perioder som til sammen utgjør
mer enn 26 uker?

Ja

Nei

?

13. Har du i løpet av de siste 3 år før du fylte 62 år fått utbetalt pensjon, ventelønn eller andre
ytelser uten motsvarende arbeidsplikt fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold?

Ja

Nei

14. Har du i løpet av de siste 3 år før du fylte 62 år fått redusert din stillingsbrøk med mer enn
20 prosent?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

på til sammen mer enn 1 G fra ANDRE enn søknadsbedriften?

Oppgi samlet beløp

?

15. Har du etter fylte 53 år drevet næringsvirksomhet eller hatt en eierandel på 20 prosent eller
mer i søknadsbedriften eller annen virksomhet?

?

16. Har du etter fylte 53 år mottatt inntekt for arbeid i utlandet? Hvis ja, oppgi perioder og bedrift.
Fra

Til

Bedrift

Fra

Til

Bedrift

Fra

Til

Bedrift

Vet ikke

........................................................................................................................................................................................................................

Jeg samtykker i at Fellesordningen for AFP kan innhente opplysninger fra arbeidsgiver, offentlig myndighet, forsikringsinnretninger og
andre for å behandle søknaden. Jeg bekrefter at svarene jeg har gitt i denne søknaden er riktige og fullstendige.
Sted

Dato

Signatur

........................................................................................................................................................................................................................
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AFP I PRIVAT SEKTOR VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SKJEMA
........................................................................................................................................................................................................................

For å ha rett til AFP må du blant annet være ansatt og reell arbeidstaker hos arbeidsgiver som er tilsluttet AFP-ordningen frem til det
tidspunkt du begynner å ta ut AFP. Du må også før fylte 62 år ha opptjent ansiennitet hos slik arbeidsgiver i flere år. I tillegg må andre
vilkår være oppfylt. Se www.afp.no eller www.nav.no for mer informasjon.
For AFP i privat sektor vil det kun være én AFP-ordning. Det betyr at du som søker AFP og har vært omfattet av AFP-ordningen til
Finansnæringens Arbeidsgiverforening eller AFP-ordningen til Arbeidsgiverforeningen Spekter, fra 1. januar 2011 vil omfattes av
Fellesordningen for AFP.
Du bør selv finne ut om bedriften du jobber i er tilsluttet Fellesordningen for AFP. Dersom du er i tvil, ta kontakt med din arbeidsgiver.
Når din søknad er mottatt vil Fellesordningen for AFP ta kontakt med din arbeidsgiver for å innhente ytterligere informasjon.
Felles-ordningen får også informasjon om trygdehistorikk fra NAV og inntektsopplysninger fra Skattedirektoratet.
Når endelig avgjørelse foreligger vil du motta vedtaksbrev i posten
OBS! Det er viktig at du fyller ut alle punktene og skriver under på søknaden. Dersom opplysninger mangler vil
søknadsbehandlingen bli forsinket.
........................................................................................................................................................................................................................

Hjelpetekster
Punkt 5
Hvis du har flere arbeidsgivere, før opp hovedarbeidsgiver.
Punkt 7
Organisasjonsnummer vil du kunne finne på bl.a. lønnsslipp,
Brønnøysundregistrenes hjemmeside eller arbeidsgivers
brevpapir.

Punkt 10
G = grunnbeløpet i folketrygden (93 634 kr pr. 01.05.2017).
Inntekt i form av rente i bank og lignende og leieinntekt fra
fast eiendom utenom næring skal ikke tas med.
Punkt 12
Omfatter permisjoner med eller uten lønn.

Punkt 8a
Denne datoen er delvis ferdigutfylt fordi du kun kan søke
pensjon med uttak den 1. i en måned. Søknader kan tidligst
sendes inn 4 mnd før uttaksdato. Det er heller ikke mulig å
søke tilbake i tid.

Punkt 13
Med pensjon menes alderspensjon, førtidspensjon, tidligpensjon, gavepensjon o.l. Med ytelse uten motsvarende arbeidsplikt menes også ytelser du har fått uten at lønnen din har blitt
redusert tilsvarende.

Punkt 8b
Her skal du fylle inn den datoen som du søkte alderspensjon
fra folketrygden. Om du allerede har fått innvilget alderspensjon fra folketrygden, fyller du ut den datoen du har fått
innvilget alderspensjon fra.

Punkt 15
Dette gjelder alle foretak (eks. aksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap, selskap med delt ansvar, enkeltpersonforetak).

Husk at eget skjema om alderspensjon må sendes til NAV
Pensjon. Søknadsskjema kan du finne på NAVs nettsider:
www.nav.no

Punkt 16
Får du ikke plass i dette feltet, bruk et ekstra ark og legg ved
søknadsskjema.

Dersom du har fylt 70 år kan du søke om AFP uten å samtidig
søke om alderspensjon i folketrygden.
Punkt 9
Hvis du er født i 1948 eller senere og har hatt omsorg for barn
under syv år, kan omsorgsopptjeningen benyttes til beregning
av AFP fra privat sektor.
Hvis du har spørsmål om omsorgsopptjening kan du henvende
deg til NAV Pensjon Kontaktsenter, tlf. 55 55 33 34.
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