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Egenpension til tjenestemænd
Blanketten udfyldes af arbejdsgiver og tjenstemanden   

Send til

Udbetaling Danmark
Tjenestemandspension
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Eller via digitalpost til Tjenestemandspension på:

www.virk.dk/tjenestemandspension
www.borger.dk/tjenestemandspension

Har tjenestemande modtaget rådighedsløn? 

Har tjenestemanden været ansat på åremål? (Kopi af aft. v. JA)

Har tjenestemanden været aflønnet efter kommunale regler?

Hører tjenestemanden til i den lukkede gruppe?

Skal Udbetaling Danmark beregne:

Oplysninger om skalatrin

Hvilket skalatrin har tjenestemanden været aflønnet på?                                                                                                                            

Hvis det skalatrin, som pensionen skal beregnes ud fra, ikke
er det samme som det tjenestemanden har været aflønnet på,
skal arbejdsgiver oplyse hvilket andet skalatrin, pensionen
skal beregnes ud fra?                                                                                                                                                                                   

Begrund forskellen (100 karakterer): Dokumentation skal vedlægges i form af lønspecifikation/
lønseddel og lønsammensætning.

Oplysninger om tjenestemanden
Navn

      
 Personnummer

Udfyldes af arbejdsgiver

Dato for fratræden:

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Aktuelt pension

Angiv afskedsårsag 

 Ved afsked pga. sygdom, skal kopi af afgørelsen fra Helbredsnævnet vedlægges.

Opsat pension

http://www.borger.dk/tjenestemandspension
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Oplysninger om pensionsalder

Er der tilkøbt pensionsalder i forbindelse med frivillig fratræden?

Arbejdsgiver skal underskrive og vedlægge en Pensab-udskrift, som også skal underskrives af tjenestemanden. 
Hvis tjenestemandens ansættelsesperioder ikke fremgår af Pensab skal arbejdsgiver vedlægge en anden oversigt.

NejJa - (Kopi af aftale v. JA)

Oplysninger om arbejdsgiver

Institutionsnavn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

Dato og arbejdsgivers underskrift

Udfyldes af tjenestemanden
Oplysninger om borgermesterpension

Har du ret til borgermesterpension? 

Fra hvilken kommune har du ret til denne pension?

                                                                                                                                                                                                

NejJa

Oplysninger om civilstand

Er du separeret eller skilt? 
NejJa - Vedlæg separations- og skilsmissepapirer

Navn
      

Navn

Navn

 Personnummer

NemKonto
Pension bliver indbetalt på din NemKonto, og børnepensionstillægget på dine børns NemKonti. Du
skal derfor være opmærksom på, om dine børn har fået oprettet en NemKonto.

Oplysninger om børn
Har du børn eller stedbørn under 21 år:

 Personnummer

 Personnummer
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SKAT

Skal der anvendes hovedkort eller bikort ved udbetalingen?

BikortHovedkort

Oplysning om adresse
Hvis du ikke bor på din danske folkeregisteradresse, skal du give Udbetaling Danmark besked om din
adresse.

Dato og tjenestemandens underskrift
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