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Ansökan om utebliven
kollektivavtalad tjänstepension

+

Fylls i av Folksam
Akt ID:

Den här blanketten använder du för att ansökan om tjänstepension för en pågående eller tidigare anställning
där du enligt kollektivavtal har rätt till tjänstepension men där du inte har fått/inte fått rätt tjänstepension.

Innan du skickar in blanketten:
1. Kontakta din arbetsgivare.
2. Får du inte hjälp av din arbetsgivare, bör du vända dig till ditt fackförbund och be dem hjälpa dig.
Om du inte fått hjälp enligt punkterna ovan, eller om arbetsgivaren har upphört, fyller du i och skickar
in denna blankett.

Personuppgifter
Personnummer (ååååmmddnnnn)

Efternamn och förnamn

Utdelningsadress

Postnr och ortnamn

E-postadress

Anställningstid som tjänstepension saknas för

Telefonnummer

Yrke

Anställningsform

Uppgifter om arbetsgivaren
Företagsnamn

Organisationsnummer

Vi behöver dokument som styrker informationen
För att underlätta vår hantering ber vi dig skicka med handlingar som styrker ovanstående information, exempelvis:
- Kontrolluppgifter, (t ex KU10/bild 155) som du beställer från Skatteverket på 0771-567 567 eller www.skatteverket.se
- Anställningsbevis/-kontrakt
- Kopior på lönespecifikationer från den aktuella perioden
- Om du fått ersättning från Lönegarantin/Länsstyrelsen ska även uppgift om detta skickas in.
- Andra handlingar som på annat sätt styrker din anställning.

För att få tjänstepension behöver du omfattas av ett kollektivavtal
För att du ska ha rätt till tjänstepension behöver du omfattas av ett kollektivavtal. När du skickar in den här
blanketten kommer vi att kontrollera om du uppfyller de förutsättningar som krävs. Om du är osäker ber vi dig
att höra av dig till oss först på telefonnummer 0771-485 485.

Övriga upplysningar

Underskrift
Underskrift

Ort och datum

Spar
a

Skydd av personuppgifter
Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina
uppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på folksam.se/personuppgifter.

Skr
i
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Rensaf
äl
t

S40107 21-01

Blanketten skickas till:
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Folksam
LIV1080
Box 90346
120 25 STOCKHOLM
Telefon 0771-485 485
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