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Sökandens efternamn och alla förnamn

förmånslåtare sökande av familjepension

Bilaga U
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Bosättning och arbete utomlandsFPA/Arbetspensionssystemet

Sökandens personbeteckning

1 Sökande/Förmånslåtare

Mottagningsanteckningar

PersonbeteckningFörmånslåtarens efternamn och alla förnamn (gäller endast familjepension)

För handläggningen av familjepensionsansökan ber vi Er uppge huruvida uppgifterna på denna blankett avser

Lämna uppgifter om allt arbete och boende och alla studier i EU-/EES-länder och länder med vilka Finland har en överenskommelse om social
trygghet (avtalsländer). I Finland används uppgifterna för beräkning av pensionerna och för utredning av den tid Ni bott i Finland. I EU-/EES-länder
och avtalsländer intjänas pension på basis av arbete. I de nordiska länderna och i Nederländerna, Kanada, Australien och Israel intjänas pension
även på basis av bosättning. Bosättning även i andra EU-/EES-länder eller avtalsländer kan inverka på folkpensionen.

2 Bosättning och arbete i EU-/EES-länder och länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet
   (avtalsländer)
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Samtycker Ni till att en försäkringsinrättning eller en annan inrättning utomlands ger FPA sådana uppgifter om Er ålders-, sjuk- eller familjepension
eller motsvarande ersättningar och om deras belopp och begynnelsetidpunkter som inte kan fås på tjänstens vägnar på basis av EU-bestämmelserna?

6 Samtycke

Ja Nej

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

7 Underskrift

Om ansökan undertecknas av någon annan än den sökande ska orsaken anges i punkt 5.

Datum Sökandens underskrift och namnförtydligande

Utöver de uppgifter Ni lämnat i punkt 2 behöver FPA och arbetspensionsanstalterna uppgifter även om Er vistelse i andra än EU-/EES-länder och
länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet (avtalsländer). Uppgifterna används vid utredning av den tid Ni bott i Finland
och dess inverkan på folkpensionen. Dessa uppgifter kan ha betydelse också vad gäller familjepension enligt arbetspensionslagarna.

3 Bosättning och arbete i andra än EU-/EES-länder eller länder med vilka Finland har en överenskommelse
   om social trygghet (avtalsländer)

Sysselsättnings-
eller bosättningsland

Orsak till utlandsvistelsen
a) Arbete
b) Bosättning
c) Annan orsak – vilken?

Datum då Ni flyttat
från Finland

Datum då Ni återvänt
till Finland

Den finländska
kommun som
Ni flyttat ifrån

Den finländska
kommun som

Ni återflyttat till

Ifall något av de arbeten Ni uppgett i punkterna 2 och 3 har varit arbete som utsänd arbetstagare från Finland, missionsarbete eller utvecklingssamarbete,
ber vi Er precisera nedan vilka perioder som varit grundade på dessa orsaker (land och tid). Här kan Ni också lämna ytterligare uppgifter om Er utlandsvistelse.

5 Ytterligare uppgifter

4 Första flyttning till Finland
Om Ni är född utomlands, uppge det datum då Ni flyttade till Finland för första gången.

Telefonnummer
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