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Kundservice 020-51 50 40 
www.spv.se 

Ansökan om efterlevandepension 
– tjänstepensionsavtalen PA 16, PA 03, PA-91

Skicka blanketten till: 
SPV  
851 90 Sundsvall 

Skriv under blanketten på sidan 2
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Bra att veta innan du ansöker 
Du kan också ansöka om efterlevandepension på spv.se/ansok-efterlevandepension. 
Du som har rätt till efterlevandepension kan vara:  

• Make, maka eller registrerad partner
• Barn till den avlidne som inte fyllt 20 år
• Sambo med den avlidne om ni varit gifta eller har eller har haft gemensamma barn.

Om det föds ett barn till den avlidne finns också rätt till efterlevandepension. Kontakta oss i så 
fall.   
I ansökan kan du fylla i om du vill att SPV hämtar Dödsfallsintyg med släktutredning från 
Skatteverket. I annat fall behöver du själv skicka med ett Dödsfallsintyg med släktutredning. Det 
kan du beställa från Skatteverket på 0771-567 567. 

1. Uppgifter om den avlidna
Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

2. Uppgifter om make, maka eller registrerad partner
Bodde du tillsammans med den avlidna när han eller hon dog? 

☐ Ja ☐ Nej
Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

3. Uppgifter om sambo
Fyll i om du var sambo med den avlidna vid dödsfallet och ni varit gifta eller har gemensamma barn. 
Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

Har du varit gift med den avlidna? 

☐ Ja ☐ Nej
Har du eller har du haft barn med den avlidna? 

☐ Ja ☐ Nej
Om ja, fyll i barnets eller barnens personnummer 

4. Uppgifter om barn
Fyll i om det finns barn som inte fyllt 20 år. Finns det fler barn, skriv på baksidan. 
Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

5. Uppgifter när de som ansöker bor utanför Sverige
Bor någon som ansöker utanför Sverige? 

☐ Nej ☐ Ja, jag skickar med aktuella adresser till personer som bor utanför Sverige.

6. Dödsfallsintyg med släktutredning
Vill du att SPV hämtar ett Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket? 

☐ Ja ☐ Nej, jag har ett Dödsfallsintyg med släktutredning som jag skickar med

www.spv.se


 

 

7. Underskrift  

 
 

   

 

Datum  Namnteckning  
Namnförtydligande Telefonnummer dagtid               

  
E-postadress 

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