SØKNAD OM UFØREPENSJON /
STØNAD UNDER ARBEIDSAVKLARINGSPENGER
FRA SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE
1. Navn adresse m.v.
Etternavn. Skriv tydelig. Fullt navn MÅ oppgis

Fornavn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

E-post adresse

Telefon privat:

Navn på evt. barn under 21 år

Sted

Fødselsnummer barn

2. Opplysninger om sykdom/fravær
Hva skyldes fraværet:

( ) Yrkessykdom ( ) Yrkesskade ( ) Ulykke fritid ( ) Annen sykdom
Når oppstod fraværet første gang:

Mottar du ytelser fra NAV?

Har du fremsatt krav om ytelser fra NAV:
Ja

Nei

Ja

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger

Uførepensjon

Uførepensjon

Uføregrad:

Nei

Skal du fortsette i jobb etter uttak av uførepensjon? Hvis ja, oppgi stillingsprosent

%

Ja

Nei

%

3. Underskrift
Jeg samtykker i at Skanska Norge Konsernpensjonskasse AS kan innhente og utveksle opplysninger som er nødvendige for å vurdere/avgjøre
min søknad med lege(r) og NAV. Jeg er kjent med at for mye utbetalt pensjon kan trekkes i fremtidige ytelser eller kreves tilbakebetalt.

Dato

Søkers underskrift

Bankkonto for utbetaling av pensjon

Vedlegg
Pensjonsbrev fra NAV

Kopi av vedtak/pensjonsbrev fra NAV må vedlegges for at søknaden skal kunne behandles

Fødselsattest barn

Ved krav om barnetillegg må fødselsattest for barna, hvor foreldrenes navn fremkommer, vedlegges
Skattekort mottas elektronisk fra myndighetene, det skal ikke sendes inn skattekort til pensj.kassen.

Merknad

* Opplys om du forventer årlig inntekt

Øvrig informasjon om regelverk fastsatt i Ny lov om uføretrygd
Rett til uførepensjon fra pensjonsbevis, oppsatte rettigheter eller andre fripoliser enn den rettigheten du har i vår pensjonskasse
skal opplyses oss. Disse rettigheter kan du finne på www.norskpensjon.no hvor du kan logge inn med BankID.
Du plikter også å opplyse om endringer i inntekt og eventuell forventet pensjonsgivende arbeidsinntekt i et kalenderår
Pensjonskassen skal i så fall gjøre fradrag i uførepensjon i et etteroppgjør. Dette gjelder også dersom det er utbetalt for lite.
Pensjonskassen skal i så fall gjøre fradrag i vår utbetaling i form av et etteroppgjør.
Ved eventuelle endringer i din helsetilstand ber vi om beskjed.
Skjemaet kan lastes opp på hjemmeside pensjonskasse.lumera.com/pensjonskasser/skanska eller send e-post til skanskapensjon@lumera.com.
Du kan eventuelt sende i post til: Skanska Norge Konsernpensjonskasse, Postboks 1790 Vika, 0122 Oslo.
Ved spørsmål kan du ringe oss på tlf 22 01 25 03.
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