
Melding om uttak av alderspensjon 
Skjemaet returneres til: 
MP Pensjon 
Postboks 665 Sentrum 
0106 OSLO       

MP Pensjon
Personopplysninger 

Navn: Fødsels- og personnummer: 

Adresse: Postnummer og – sted: 

E-postadresse: Telefonnummer: 

Informasjon om forsikringsforholdet: 
Ønsker du uttak av tjenestepensjon :      
.            JA            NEI 

Jeg ønsker å få utbetalt pensjon fra måned : 

Ønsker du uttak av fripolise :          
.           JA     NEI 

Uttaksgrad: Angi hvor mange prosent av full pensjon du ønsker utbetalt (sett kryss) 

 20   40  50   60  80  100 
For å kunne ta ut gradert pensjon forutsettes det at årlig pensjon er større enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp. 
Fripoliser kan ikke tas ut gradert. 
Fortsetter du i arbeidsforholdet? Hvis ja, oppgi stillingsprosent: 

Kontoopplysninger – Norsk bankkontonummer: 
Mitt bankkontonummer (11 siffer) er:    

 (Hvis bank I utlandet, ta kontakt med MP Pensjon for nærmere informasjon) 

Skatteopplysninger: 
Vi innheter opplysninger direkte fra Skatteetaten. 

Annen informasjon: 

Fra 1. januar 2011 kan tjenestepensjonen fra din arbeidsgiver tas ut fra du fyller 62 år. Dersom du venter med uttak vil imidlertid den 
årlige pensjonen bli høyere. I forbindelse med din melding om uttak av pensjon har MP Pensjon for øyeblikket ikke anledning til å gi deg 
alternative prognoser på pensjon dersom du hadde tatt ut på andre tidspunkt enn det du har bedt om. Dersom du ønsker slike 
prognoser på alternative uttaksdatoer, kan du få dette ved å henvende deg til MP Pensjon, telefon 22 40 48 50. 

Erklæring og underskrift: 
Jeg er inneforstått med at tidliguttak av tjenestepensjon medfører lavere årlig utbetaling, og at 
jeg bare kan endre uttaket til 100 % dersom jeg starter med gradert uttak. 
Sted: Dato: Underskrift: 
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