Ansökan om utbetalning av tjänstepension
från 65 år
– för dig som är svensk medborgare och varit

Kundservice +46 60 18 74 00
www.spv.se
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lokalanställd vid svensk utlandsmyndighet (enligt
avtal 1992-07-24) samt slutat din anställning före
60 års ålder

Skicka blanketten till:
Utrikesdepartementet
S-103 39 Stockholm
Sweden

Bra att veta när du ansöker
Skicka in din ansökan till Utrikesdepartementet. SPV kan behöva upp till tre månader för att handlägga ärendet. Du får
din tjänstepension från den månad du fyller 65 år och livet ut. Behöver du komplettera ansökan med övriga upplysningar
kan du skriva på baksidan.

Anmäl ditt kontonummer
Vi betalar ut tjänstepensionen via Swedbank. Du anmäler ditt konto på swedbank.se/kontoregister.

1. Personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Utdelningsadress
Postnummer och ort

Land

E-postadress

Telefonnummer dagtid

2. Finns rätt till annan pension?
SPV minskar tjänstepensionen om du har rätt till någon annan pension från ett annat land än Sverige. Det behöver
du själv anmäla. Vi minskar också din tjänstepension med allmän pension från Sverige. Det behöver du inte
anmäla eftersom vi hämtar in de uppgifter vi behöver.
Får du för hög tjänstepension kan du senare behöva betala tillbaka pengar.

☐
☐

Jag får inte och kommer inte att få pension från annat land än Sverige (gå vidare till punkt 3)
Jag får eller kommer att få pension från något annat land än Sverige (fyll i uppgifterna nedan)

Bifoga ett aktuellt utbetalningsbesked som visar din utländska pension före skatt
Typ av pension (exempel
Utbetalt månadsbelopp före skatt
ålderspension, efterlevandepension) (ange valuta)
Från (åååå-mm-dd)

Om du tar ut ålderspension – började du ta den
vid den ordinarie pensionsåldern i det landet?
Från och med (år-månad)

☐

Nej

☐

Utbetalarens kontaktuppgifter (adress och
e-post eller faxnummer)

Ja

Till och med (år-månad)
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När tjänade du in pensionen?

3. Uppgifter om anställningen
Arbetsgivare

Datum för sista anställningsdag
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4. Egna inbetalningar till pensionen
Jag har betalat in till pensionen

☐

Nej

☐

datum (åååå-mm-dd)

Ja, från och med

datum (åååå-mm-dd)

till och med

5. Underskrift

Datum

Namnteckning

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

Fylls i av UD
Kontaktuppgifter till UD, namn
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Löneindex:

e-post

