Pdf-instruktion

Arbetspensionsanstalterna

Töm blanketten

Ansökan
Partiell förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension kan du söka endast hos din arbetspensionsanstalt.
Lämna in ansökan till din egen arbetspensionsanstalt.
Närmare upplysningar får du på din egen arbetspensionsanstalts webbplats eller på webbplatsen www.arbetspension.fi.
Läs anvisningen Information för den som söker pension (ETK/Kela 7007or). I anvisningen finns information om hur du
ansöker om pension och hur dina personuppgifter behandlas när ditt pensionsärende avgörs.
När du ansöker om partiell förtida arbetspension hos arbetspensionsanstalten, kan du på samma blankett också ansöka
om ålderspension från EU- eller EES-länderna, Schweiz eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om
social trygghet.
Du kan få folkpension som ålderspension från FPA, om dina övriga pensioner eller ersättningar är mindre än inkomstgränsen
för folkpension. Åldersgränsen för ålderspension från FPA är 65 år och för partiell ålderspension 63 år.
Närmare upplysningar får du från webbplatsen www.fpa.fi eller från FPA:s servicenummer för pensionsärenden 020 692 222.
1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn

Alla förnamn
Utdelningsadress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Bosättningsland

Har du bott eller arbetat i något annat land än Finland?
Nej

Ja. Fyll i Bilaga U. Se punkt 7 Bilagor.

Jag vill ha pensionsbeslutet
på svenska
Intressebevakning

på finska

Jag har ingen intressebevakare.
Jag har en intressebevakare. Se punkt7 Bilagor.
Det har ansökts om en intressebevakare för mig.
Jag har gett en intressebevakningsfullmakt och den har fastställts. Se punkt 7 Bilagor.

2. Kontouppgifter
IBAN-kontonummer

BIC-kod

3. Arbetspension (för anställningar eller företagarverksamhet)
Partiell förtida ålderspension kan börja tidigast i början av den kalendermånad som följer på den då du har lämnat in ansökan.
Om du inte ännu får partiell förtida ålderspension,
kan du ansöka om en andel på 25 % eller 50 %:
Jag ansöker om partiell förtida ålderspension, 25 %.
Jag ansöker om partiell förtida ålderspension, 50 %.
Från vilken tidpunkt?

.

.

Om du redan får partiell förtida ålderspension på 25 %,
kan du ansöka om ytterligare en andel på 25 %:
Jag ansöker om ytterligare 25 %.
Från vilken tidpunkt?

.

.

4. Pension från EU- eller EES-länderna, Schweiz eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet
Jag ansöker om ålderspension. Från vilka länder?

Om du ansöker om pension från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, skickar Pensionsskyddscentralen dig en ansökningsblankett för pension från landet i fråga. Du kan också skriva ut blanketten på www.arbetspension.fi. Fyll i den och skicka den till Pensionsskyddscentralen
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5. Uppgifter om maket
Fyll i den här punkten, om du fyllde i punkt 4.
Med make avses make, maka, sambo eller registrerad partner.
Personbeteckning
Efternamn och alla förnamn

Bor du tillsammans med din make?
Ja

Nej. Jag bor åtskild från min make sedan

.

.

.

Orsak till att ni bor åtskilda
Parförhållandet har upphört

Annan orsak, vilken?

6. Övriga ersättningar, förmåner och pensioner
Får du eller söker du någon annan ersättning eller pension från Finland
(t.ex. lagstadgad ersättning på grund av yrkessjukdom, olycksfall, patientskada, trafikskada eller skada i spårtrafik)?
Nej
Ja, jag får ersättning eller pension. Vad, från vilket bolag och från vilken tidpunkt?

Ja, jag har lämnat in ansökan. Om vad och från vilket bolag?

Har du fått någon annan förmån under de två senaste åren (t.ex. rehabiliteringspenning, sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning)?
Nej
Ja. Vad och för vilken tid? Från vilken utbetalare?

Får du eller söker du ersättning eller annan pension än den du uppgett i punkt 4 från något annat land än Finland?
Nej
Ja, jag får ersättning eller pension. Vad och från vilken tidpunkt? Från vilket land och vilken inrättning?

Ja, jag har lämnat in ansökan. Vad? Från vilket land och vilken inrättning?

ETK 2021r 05.2020

Skriv ut blanketten

Sida 2(3)

7. Bilagor
Kontrollera att ditt namn och din personbeteckning står i bilagan.
Punkt 1. Uppgifter om sökanden
Bilaga U (Bosättning och arbete utomlands ETK/Kela 7110r)
Kopia av beslutet om intressebevakare
Kopia av intressebevakningsfullmakten och kopia av fastställandet av fullmakten
Punkt 6. Övriga ersättningar och pensioner
En kopia av beslutet eller utbetalningsavi eller betalarens intyg där den utländska pensionens eller ersättningens nuvarande bruttobelopp
per månad framgår. Det behövs inga intyg över pensioner och ersättningar som du får från Finland.
Övriga bilagor
Vad?
Du kan också lämna tilläggsuppgifter i övriga bilagor. Ange numret på den punkt i ansökan som du hänvisar till.

8. Underskrift
Jag har läst anvisningen Information till den som söker pension (ETK/Kela 7007or). Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att
meddela om de ändras. Om ansökan undertecknas av någon annan än den sökande ska orsaken och undertecknarens telefonnummer uppges.
Datum

Underskrift och namnförtydligande
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