SØKNAD OM ALDERSPENSJON
SKANSKA NORGE KONSERNPENSJONSKASSE
Personalia. Skriv tydelig. Bruk blokkbokstaver
Navn: (Fullt navn må oppgis.)

Fødsels-/personnummer:

Bedrift:

Alle fornavn
Etternavn

Viktig informasjon om alderspensjon fra Skanska Norge Konsernpensjonskasse:
Opptjent alderspensjon kan tas ut fra fylte 62 år. Du må senest ta ut din alderspensjon ved 75 år. Dersom du
slutter i bedriften uten å ta ut pensjon, vil du få rett til en fripolise i pensjonskassen. Denne vil i så fall gi rett til
utbetaling på et senere tidspunkt. Husk søknad må sendes.
Du kan arbeide og ta ut pensjon samtidig. Alderspensjonen kan tas ut uavhengig av om du tar ut folketrygd.
Uttakstidspunktet påvirker beløpets størrelse. Uttak ved 62 år gir en vesentlig lavere årlig utbetaling enn ved 67
år. Jo lenger du venter med å ta ut pensjonen, jo høyere blir den årlige utbetalingen. Sjekk gjerne siste
pensjonsoppgave med informasjon om pensjonens størrelse ved tidligere uttak enn 67 år.
Det er anledning til å ta ut gradert (delvis) alderspensjon. Dersom du innehar fripolise, må uttaksgraden være 100
%. Hvis du ønsker nærmere informasjon vedrørende dette, ta i så fall kontakt med oss.
Første utbetaling vil normalt bli foretatt innen 2 måneder etter at søknadsskjema er mottatt.
Da vi mottar skattekort elektronisk fra skatteetaten skal det ikke sendes inn skattekort til pensjonskassen.

Pensjon
Alderspensjon ønskes igangsatt fra (mnd og år) (Alderspensjonen utbetales alltid fra den 1. i måneden):

Fortsetter du å arbeide hos samme arbeidsgiver:

Ja

Stillingsprosent ______%

Arbeidsgiver __________________

Nei

Hvor stor del av pensjonen skal tas ut?

20%

40%

50%

60%

80%

100%

Personlige opplysninger. Skriv tydelig. Bruk blokkbokstaver
Gateadresse:
(Ved flytting må adresseendring meldes til Folkeregisteret)

Postnummer og poststed:

Mailadresse:
Kan senere endres på medlemssidene.

Kontonummer:
Kan senere endres på medlemssidene.

Dato og sted:

Underskrift:

Telefonnummer:

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.
Versjon: September 2020

