Ansökan kommunal tjänstepension
Göteborgs Stad
Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller Förmånsbestämd ålderspension
Instruktion till ansökan finns på baksidan.

Personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer (ååmmdd-nnnn)

Adress

Postnummer och ort

E-postadress (frivilligt)

Telefonnummer/mobilnummer

Jag vill ta ut min pension livsvarigt
Från och med (år, månad) (tidigast 61 år)

Omfattning %

Jag vill ta ut min pension temporärt (tidsbegränsat mellan 61-65 år)
För att få temporär pension ska du först ha begärt en förhandsprognos. Kontakta Pension Intraservice.
Från och med (år, månad) (tidigast 61 år)

Omfattning %

Avgång

☐ Jag intygar att jag har lämnat in min avgångsblankett till min chef
Underskrift
Datum och namnteckning

Intraservice HR Lön & Pension
Rosenlundsgatan 4
403 31 Göteborg

1 (2)
pension@intraservice.goteborg.se
031-368 68 00 (knappval 4)

www.goteborg.se

Instruktion till Ansökan om kommunal tjänstepension
Ansökan gäller Intjänad pensionsrätt fram till 1997-12-31 och Förmånsbestämd ålderspension.
När du vill börja ta ut tjänstepensionen måste du lämna in en ansökan. Om ingen ansökan kommer in utbetalas
pensionen per automatik från 67 års ålder.
•
•
•

Fyll i uppgifterna på ansökan och skriv under den.
Senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning ska du skicka in ansökan.
Skicka ansökan via e-post eller brev.

Uttag
Pension betalas alltid ut för hel månad och från den första i månaden. Pensionen kan tas ut helt eller partiellt (delvis).
Om du tar ut pensionen partiellt (delvis) måste du sänka sysselsättningsgraden i motsvarande grad. Pensionen kan
tas ut på olika sätt vad gäller omfattning och utbetalningstid.
Omfattning:
Helt uttag = du avgår helt från anställningen och tar ut pensionen till 100 procent.
Partiellt uttag = du avgår helt eller delvis från anställningen och tar ut pensionen till viss del.
Obs! Om du redan påbörjat ett partiellt (delvis) uttag av pensionen och vill utöka till ett större eller helt uttag så måste
du skicka in en ny ansökan.
Utbetalningstid:
Livsvarigt uttag = pensionen betalas ut tidigast från månaden du fyller 61 år och varje månad livet ut.
Temporärt uttag = pensionen (gäller endast en viss del) betalas ut under en begränsad tid, tidigast från månaden du
fyller 61 år och fram till 65 år. Det innebär att ett högre belopp utbetalas under en kortare period.
Vill du ta ut din pension före du fyllt 65 år kontakta pensionsenheten så får du ett förhandsbesked.
Handläggning av ansökan
Vid frågor eller förhandsbesked kontakta pensionsenheten på följande kontaktuppgifter:
Telefon: 031-368 68 00 (val 4)
E-post: pension@intraservice.goteborg.se
Postadress: Göteborgs Stad, Intraservice, Pensionsenheten, 403 31 Göteborg
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, 411 14 Göteborg
Utbetalning
Du kommer att få ett pensionsbrev med information om pensionsbelopp, beaktad anställningstid m.m. Om du är
anställd i Göteborgs Stad idag så kommer din pension att sättas in på samma konto dit din lön utbetalas. Om du
redan avslutat din anställning i Göteborgs Stad, eller vill ha in pengarna på ett annat konto ska du kontakta Swedbank
och anmäla detta. Detta kan också göras på: http://www.swedbank.se/kontoregister . Om inget konto är anmält
kommer pensionen på en utbetalningsavi. Läs mer information på baksidan!
Avgiftsbestämd pension - intjänad efter 1998-01-01
Det är den del av tjänstepensionen som tjänats in från 1998‐01-01, där du själv fått välja förvaltare (bank eller
försäkringsbolag). Utbetalning av avgiftsbestämd pension sker enligt överenskommelse med förvaltaren. Några
månader innan 65-årsdagen skickar förvaltaren ett brev till dig där du kan anmäla hur och när du vill ta ut den
avgiftsbestämda pensionen. Om du vill ta ut denna pension tidigare får du kontakta förvaltaren direkt. Är du osäker
vilken förvaltare du har så ring till Pensionsvalets kundtjänst telefon 020‐650 111 eller logga in på deras hemsida:
www.pensionsvalet.se
Övriga upplysningar
Om du haft anställningar med pensionsrätt hos privata, statliga eller andra kommunala arbetsgivare måste du själv ta
kontakt med den tidigare valda förvaltaren för att ansöka där.
Den allmänna pensionen ansöker du om hos Pensionsmyndigheten. Telefon 0771-776776
www.pensionsmyndigheten.se
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