Ansökan om utbetalning av
tjänstepension i form av livränta

1(1)

För dig som slutat din statliga anställning
före 1 januari 2003

Kundservice 020-51 50 40
www.spv.se

Skicka blanketten till:
Statens tjänstepensionsverk, SPV
851 90 Sundsvall

Bra att veta innan du fyller i

Du kan också ansöka om din livränta på spv.se. Du får din livränta från den månad du fyller
65 år och livet ut. För att du ska få din utbetalning i tid bör du ansöka senast tre månader
innan. Du får ett beslut när vi är klara med ditt ärende.
Vill du få ditt beslut digitalt i stället för på papper? Läs mer på spv.se/digital-brevlada.

Anmäl ditt kontonummer

Vi betalar ut tjänstepensionen via Swedbank. Du anmäler ditt konto på
swedbank.se/kontoregister eller på blanketten Anmälan av kontonummer för insättning av
pension som du hittar på spv.se.

1. Personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Privat e-postadress

Privat telefonnummer dagtid

2. Fyll i här om du slutat arbeta statligt före 1 januari 1992
Uppgifterna kan påverka storleken på din livränta
Har du haft annan offentlig anställning i Sverige, efter det att du slutade arbeta statligt i Sverige?

☐

Nej

Om ja, fyll i

☐

arbetsgivare

Ja, inom landsting

Från år

☐

Ja, inom kommun

Till år

Ungefärlig anställningsperiod

☐

Jag har eller har haft hel sjukersättning, helt sjukbidrag
eller hel förtidspension från Försäkringskassan.

Du kan då ha rätt till utbetalning från oss även under den
tiden. Bifoga i så fall en kopia på Försäkringskassans beslut.

3. Fyll i här om du har haft statlig anställning i ett annat nordiskt land
Uppgifterna kan ge ett högre belopp

☐ Jag har haft statlig anställning i ett annat nordiskt land efter att jag slutade arbeta statligt i Sverige
Arbetsgivare

Land

Från år

Till år

SPV0040 Fastställd 2022-05

Ungefärlig anställningsperiod

4. Underskrift

Datum

Namnteckning

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet. Läs mer på spv.se.

