
Kundservice 020-51 50 40 
www.spv.se 

Ansökan om tjänstepension från 
statlig anställning i form av fribrev 
För dig som slutat din statliga anställning 
1 januari 2003 eller senare  

1(2) 

Skicka blanketten till: 
Statens tjänstepensionsverk, SPV 
851 90 Sundsvall 

Bra att veta innan du fyller i 
Den här ansökan gäller bara dig som redan avslutat din statliga anställning. Du kan också ansöka 
om ditt fribrev på spv.se. 
Du kan tidigast få din utbetalning från den månad ansökan kommer in till oss. För att du ska få din 
utbetalning från den tidpunkt du vill bör du ansöka senast tre månader innan. Vi skickar ett beslut när 
vi är klara med ditt ärende.  
Anmäl ditt kontonummer 
Vi betalar ut tjänstepensionen via Swedbank. Du anmäler ditt konto på swedbank.se/kontoregister 
eller på blanketten Anmälan av kontonummer för insättning av pension som du hittar på spv.se. 

Skriv under blanketten på sidan 2
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1. Personuppgifter
Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer dagtid 

2. Fyll i här om du slutade din statliga anställning vid 61 år eller senare
Var din avsikt att gå i pension när du slutade din statliga anställning? 

☐ Ja, men jag har valt att vänta med att ta ut fribrevet ☐ Nej

3. Fyll i om du vill ta ut ditt fribrev från den månad du fyller 65 år eller senare 
Gå sedan vidare till punkt 6 och skriv under

Jag vill ta ut mitt fribrev livet ut 

från år, månad 

4. Fyll i om du vill ta ut ditt fribrev innan du fyller 65 år 
Välj ett av tre alternativ
Jag ansöker om att ta ut mitt fribrev

a    ☐ med samma belopp varje månad livet ut 

från år, månad 

b ☐ med högsta tillåtna belopp* fram till månaden jag fyller 65 år 
från år, månad

c ☐ med annat belopp* fram till månaden jag fyller 65 år 
kronor i månaden från år, månad

* Det innebär att utbetalningen upphör vid 65 år eller att den fortsätter med ett lägre belopp efter 65 år och livet ut. Du bör ha en prognos för att
kunna välja alternativ. Ring Kundservice på 020-51 50 40 för mer information.

http://www.spv.se
http://spv.se
http://spv.se
http://swedbank.se/kontoregister
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5. Fyll i om du valt alternativ b eller c under punkt 4
Du behöver endast fylla i här om du slutat din statliga anställning före 1 januari 2016 och ska ta ut andra delar av 
din tjänstepension från statlig anställning. Det kan påverka utbetalningen av ditt fribrev. Du ska bara ange 
beloppen för de delar du tar ut under en begränsad tid.
Jag kommer samtidigt att ta ut eller har redan en utbetalning av 

☐ Kåpan Tjänste

kronor i månaden 

Jag kommer samtidigt att ta ut eller har redan en utbetalning av 

☐ Kåpan Extra

kronor i månaden 

Jag kommer samtidigt att ta ut eller har redan en utbetalning av 

☐ den valbara delen

kronor i månaden 

6. Underskrift

Datum Namnteckning 

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

http://spv.se
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