
 

SØKNAD OM PENSJON ETTER FRIPOLISE I TELENOR PENSJONSKASSE  
For rettledning, se side 2  
 
Søknaden sendes Telenor Pensjonskasse, Postboks 800, 1331 Fornebu 
eller pensjonskasse@telenor.com 
 
Tlf.: 810 77 000    
 
Opplysninger om medlemmet      
Etternavn, fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): 

 
 

Privatadresse: 
 
Postnummer: 
 

Poststed: Telefonnummer: 

Sivilstand: Ugift  Gift   Enke/enkemann   Skilt   Partner Samboer 
                                                                                  

Bankkontonummer:       
                            

E-post: 
 
UFØREPENSJON                                  Hel    Delvis  
 
Vedtak fattet hos NAV  
Ja    Nei                
 

Kopi av vedtak fra NAV        vedlegges     ettersendes 
 
Hvis barn under 21 år:  
Fødselsattest, evt. adopsjonsbevis vedlegges    
 

ALDERSPENSJON 
- fra fylte 67 år:    
- fra særaldersgrense 65 år:    
- fra særaldersgrense 63 år:    

Fleksibel alderspensjon fra dato:  
 
 
50 %     100 %    

EKTEFELLEPENSJON 
Kopi av vigselsattest        vedlegges      ettersendes 
 
Kopi av skifteattest          vedlegges     ettersendes 

Gjenlevende ektefelles navn, fødselsnummer (11 siffer) og 
bankkontonummer  

 
 

Etterlater avdøde seg fraskilt ektefelle    
 
Ja       Nei      

Evt. fraskilt ektefelles navn og fødselsnummer (se 
rettledning) 

 

BARNEPENSJON 

Kopi av fødselsattest/adopsjonsbevis     vedlegges 

Barns navn, fødselsnummer og evt. egne 
bankkontonummer 

 

 

 

Underskrift / Merknad  

Jeg er kjent med innholdet i dette skjemaet inkl. rettledning.  Jeg samtykker i at 
Telenor Pensjonskasse innhenter nødvendige opplysninger hos lege og/eller 
NAV trygd for behandling av denne søknaden. Telenor Pensjonskasse innhenter 
denne fullmakten i henhold til Personopplysningsloven § 20. 
 
Sted:                            Dato: 
      
Søkers underskrift: 
 
 
 
 

 Merknad: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:pensjonskasse@telenor.com


 

 
Denne blanketten skal brukes ved 
Uføre-, alders- og etterlattepensjon 
 
Sivilstand: 
I henhold til vedtektene - kap. 15 - vil samboer ikke ha rett til ektefellepensjon 
 
Barn under 21 år 
Ved uførepensjon gis det barnetillegg for medlemmets barn under 21 år (maks. 6 barn) 
Ved alderspensjon gis det ikke barnetillegg 
Ved medlemmets død utbetales barnepensjon for barn under 21 år  
 
Uførepensjon - vedtak NAV 
Uførepensjon utbetales når uføregraden er 50 % eller mer. Forutsetning er at det foreligger vedtak om arbeidsavklarings-
penger eller varig uførepensjon fra NAV. Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger må uføregrad dokumenteres ved 
innsending av meldekort eller utbetalingsmelding fra NAV for hele perioden. 

Alderspensjon  
Utbetales fra fylte 67 år; alternativt ved særaldersgrense 63/65 år. 

Fleksibel alderspensjon 
Utbetales tidligst fra fylte 62 år. Valg av uttaksgrad er 50 eller 100 %. 
 
Ved dødsfall 
I henhold til ekteskapsloven, § 46, vil en fraskilt ektefelle beholde retten til ektefellepensjon dersom ekteskapet varte i minst 
ti år og den fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen.  Ektefellepensjon ytes ikke dersom ekteskapet er inngått etter at 
medlemmet har fylt 65 år.  Det vil også kunne gis avslag på ektefellepensjon dersom medlemmets inntektsevne var varig nedsatt 
med minst 50 %. 
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