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Søknad om alderspensjon 

Søkers personopplysninger 
Etternavn: 
 
 

Fornavn: 

Adresse: 
 
 

Postnr og poststed: 

Telefonnummer: 
 
 

Epost: 

 

Søknadsinformasjon 
Fødselsnummer: 
 
 

Bankkonto for utbetaling av pensjon 1: 

Ønsket oppstart av alderspensjon (måned og år): 
 
 

Ønsket uttaksgrad: 

50%  

Skal du fortsette å jobbe etter uttak av alderspensjon? 

 Nei 

Hvis ja, stillingsprosent:   
 
                              % 

1 Dersom du ønsker utbetaling til utenlandsk bank, trenger vi å få oppgitt IBAN-nummer og SWIFT-kode eller tilsvarende. 
 

Har du bodd/arbeidet utenfor Norge? 

 Ja 
Opplysninger om arbeid og opphold i utlandet hvis du bor i Norge 
Fylles ut om du har bodd/arbeidet i utlandet. Oppgi så nøyaktige opplysninger som mulig om ditt/dine opphold i utlandet. 
Hvis du har bodd/arbeidet i andre land, kan du også ha krav på pensjon derfra. 

Dato fra 
(mmåå) 

Dato til 
(mmåå) 

Land Utenlandsk identitetsnr Bodd 
Ja/Nei 

Arbeidet 
Ja/Nei 

                                

      

      

      
 

Opplysninger om pensjon fra andre land enn Norge 
Fyll ut hvis du mottar eller har søkt om pensjon fra andre land enn Norge. Oppgi hvilke land og utenlandske 
pensjonsordninger det gjelder, samt størrelsen på pensjonen (årsbeløp) du mottar. 

Land Pensjonsordningens navn Beløp pr år (før skatt) i 
landets valuta 

Valuta 

    

    

    

    
 

 

 
 

100% 

Ja

 Nei
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Annet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Underskrift 
Dato: Søkers underskift: 

 
 
 
 

 

Innsending 
Utfylt og underskrevet skjema lastes opp til oss ved bruk av ‘Service Desk’ på hjemmesiden:  
pensjonskasse.lumera.com/pensjonskasser/dnv.
 
Alternativt kan skjemaet sendes per post til: 
DNV Pensjonskasse 
v/Lumera AS 
Postboks 1790 Vika 
0122 Oslo 

http://pensjonskasse.lumera.com/pensjonskasser/dnv
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