
Ægtefællepension
Blanketten udfyldes af arbejdsgiver 

og ægtefællen

Tjenestemandspension

Bemærk: Arbejdsgiver skal underskrive og vedlægge en Pensab-udskrift. Hvis tjenestemandens ansættelsesperioder ikke 
fremgår af Pensab, skal arbejdsgiver vedlægge en anden oversigt.

side 1 af 2
Version 06/22

Sendes til
Udbetaling Danmark
Tjenestemandspension
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Du kan også sende blanketten via Digital Post på:
- www.virk.dk/tjenestemandspension, hvis du   er arbejdsgiver

- www.borger.dk/tjenestemandspension, hvis du er ægtefælle 

Oplysninger om tjenestemanden
Navn

      

CPR-nummer

Udfyldes af arbejdsgiver

Dato for dødsfaldet

Har arbejdsgiver udbetalt efterindtægt?

            Ja -   Hvis Ja, hvilken periode          Fra:_______________________________________  Til:_____________________________________________

            Nej

Hvilket skalatrin hatr 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:

Oplysninger om skalatrin

Institutionsnavn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

Dato og arbejdsgivers underskrift

Oplysninger om arbejdsgiver 

http://www.virk.dk/tjenestemandspension
http://www.borger.dk/tjenestemandspension


Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at 
behandle min sag.

Dato Din underskrift

Samtykke og underskrift
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Udfyldes af ægtefællen

Oplysninger om ægtefælle - dine oplysninger
Navn

      

Adresse Telefonnummer

CPR-nummer

Navn
      

Navn

Navn

CPR-nummer

Oplysninger om borgmesterpension - Skal kun udfyldes, hvis ægtefællen har været borgmester

Har din ægtefælle været borgmester?                 Ja               Nej
     

Fra hvilken kommune har du ret til denne pension?: _________________________________________________________________________

Oplysninger om civilstand

Var I skilt eller separeret på tidspunktet for dødsfaldet? 

           Ja - Vedlæg separations- eller skilsmissepapirer                  Nej  

Havde din ægtefælle børn eller stedbørn under 21 år på tidspunktet af dødsfaldet?

Oplysninger om børn eller stedbørn

SKAT

Skal der anvendes hovedkort eller bikort ved udbetalingen? 

            Hovedkort                                                                           Bikort

Pensionen 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.


