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Ansökan om utbetalning av premiebestämd tjänstepension

Den här blanketten ska du som är anställd inom Svenska kyrkan använda för att ansöka om  
utbetalning av din premiebestämda tjänstepension.

Du kan ta ut din pension tidigast från och med 61 års ålder. Fyll i och skicka in blanketten till Kyrkans pension. 
Ansökan måste finnas hos oss senast två månader innan begärd starttidpunkt.

Du hittar mer information om din tjänstepension och hur du fyller i blanketten på nästa sida.  
Du kan även läsa hur du anmäler konto.

Du kan välja att teckna återbetalningsskydd senast i samband med denna pensionsansökan. Läs mer på nästa sida.

Skickas till nedanstående adress.

Ort och datum Namnteckning

Underskrift

Jag vill ta ut min premiebestämda tjänstepension

Välj önskad starttidpunkt och utbetalningstid.

1. Jag vill ta ut min pension från och med………….........................…………. (år, månad)

2. Jag vill att min pension betalas ut:

3. Jag vill ta ut min pension: 100 % 75 % 50 % 25 %

15 år 10 år 5 årLivsvarigt

Personnummer Namn

Adress Telefon (dagtid)

Bankens namn Clearingnummer Kontonummer

Ange clearing- och kontonummer och/eller IBAN
IBAN

http://www.kyrkanspension.se
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Ansökan om utbetalning av premiebestämd tjänstepension

Du som har en pågående anställning inom Svenska kyrkan ansöker om utbetalning av premiebestämd
tjänstepension hos Kyrkans pension med denna blankett. Det går också bra att använda vår elektroniska tjänst 
Mina sidor. Tjänsten hittar du på vår webbplats och du behöver BankID för att kunna använda den. 
Oavsett vilket sätt du väljer måste ansökan finnas hos Kyrkans pension minst två månader innan första 
pensionsutbetalning ska ske.

Pensionsålder
Det finns ingen fast pensionsålder utan du 
väljer själv när du vill gå i pension. Tidigast 
 månaden du fyller 61 år och senast månaden 
efter du fyller 70 år. Starttidpunkt är alltid 
den1:a i månaden.

Utbetalningstid
Du väljer själv hur stor del av din pension du 
vill ta ut under en begränsad tid på 15, 10 eller 
5 år. Om du väljer en bestämd  utbetalningstid 
så innebär det att ditt pensionskapital är slut 
när utbetalningstiden är slut. Du som har 
premie bestämd tjänstepension kan även välja 
procentuell nivå på ditt uttag.

Engångsbelopp
Om du har ett litet pensionskapital när du går 
i pension kan vi betala ut det som ett engångs-
belopp. Vi följer de skatteregler som gäller och 
meddelar dig som omfattas på pensions-
meddelandet du får inför utbetalningen. Fyll 
därför i din ansökan och gör ditt val som om du 
inte omfattas av reglerna för engångsutbetal-
ning. Vi kontrollerar alltid eventuell engångs-
utbetalning när vi behandlar din pensions-
ansökan.

Återbetalningsskydd
Återbetalningsskydd innebär att din pension 
fortsätter att betalas ut till dina efterlevande vid 
dödsfall. Om du inte har återbetalningsskydd får 
du vara med och dela på så kallade arvsvinster 
från andra försäkrade. Det innebär att din 
 pension kan bli högre. Du kan välja att teckna 
återbetalningsskydd senast i samband med 
att du ansöker om utbetalning av din premie-
bestämda tjänstepension. Återbetalnings-
skyddet kan man välja att ta bort under 
pågående pensionsutbetalning. Blanketter för 

ändring av återbetalningsskydd och hälso-
deklaration finns på vår webbplats. Där hittar du 
också blanketten för ändring av förmånstagar-
förordnande.

Tecknande av återbetalningsskydd vid partiellt 
uttag av pension innebär att återbetalnings-
skyddet gäller både för pensionskapital under 
intjänande och under utbetalning.

Vid livsvarig utbetalning
Utbetalning till efterlevande görs längst i 20 år 
från det att din ålderspension började utbetalas.

Vid begränsad utbetalningstid
Utbetalning till efterlevande görs under åter-
stående överenskommen utbetalningstid.

Skatt
I skattehänseende betraktas Kyrkans pension 
i regel som sidoarbetsgivare. Huvudarbets-
givaren är den som betalar ut din högsta 
inkomst. Vi är skyldiga att göra skatteavdrag 
med minst 30 procent. Önskar du ett högre 
skatteavdrag kontaktar du den som betalar ut 
din största pension eller Kundservice.

Utbetalningsdag
Utbetalning av pensionen görs den 18:e varje 
månad. Skulle den 18:e infalla en helgdag 
 betalar vi ut pensionen närmast föregående 
vardag.

Kontoanmälan
Om du inte anmäler kontonummer kan vi 
inte betala ut din tjänstepension. Konto-
nummer anmäls på denna pensionsansökan. 
Kontakta din bank om du är osäker på hur 
clearing- och kontonummer ska fyllas i.

Bekräftelse
När vi tagit emot din pensionsanmälan skickar 
vi en bekräftelse till dig inom 1–2 veckor. Innan 
utbetalningen påbörjas får du ett pensions-
meddelande som visar vilket pensionsbelopp 
du kommer att få utbetalat och vilket datum 
utbetalningen görs.

Intjänad pensionsrätt och Fribrev KAP-KL
Du som arbetat inom Svenska kyrkan före 
1998/2000 kan ha rätt till en Intjänad pensions-
rätt för denna anställningstid. År 2000 gäller 
för dig som är präst och 1998 för övriga. Fribrev 
KAP-KL gäller för dig som tidigare hade en 
 Liv ränta/FÅP. Anmäl till din arbetsgivare när 
du vill påbörja utbetalning av Intjänad pensions-
rätt och Fribrev KAP-KL. Arbetsgivaren regist-
rerar då pensionsanmälan i Kyrkans pensions 
 IT-system. Utbetalningen är livsvarig. Om du är 
yngre än 65 år finns det dock möjlighet att ta ut 
den Intjänade pensionsrätten före 65 års ålder.

Om du inte är nöjd
Kontakta i första hand kundservice. Om du 
sedan fortfarande är missnöjd med hanteringen 
av ditt ärende har du möjlighet att skicka in 
ett skriftligt klagomål till klagomålsansvarig 
hos oss. Klagomålsansvarig gör då en förnyad 
granskning av ditt ärende. Adressen är: 
Klagomålsansvarig, Kyrkans pension, Box 501, 
101 30 Stockholm. 
Mer information hittar du på: 
www.kyrkanspension.se/kundservice/ 
om-vi-inte-ar-overens/

http://www.kyrkanspension.se
http://www.kyrkanspension.se/kundservice/om-vi-inte-ar-overens/
http://www.kyrkanspension.se/kundservice/om-vi-inte-ar-overens/

	Textfält 10: 
	Textfält 9: 
	Alternativknapp 1: Off
	Alternativknapp 2: Off
	Textfält 1: 
	Textfält 2: 
	Textfält 3: 
	Textfält 4: 
	Textfält 5: 
	Textfält 6: 
	Textfält 7: 
	Textfält 8: 


