
Ansökan om tjänstepension före 65 år 
- förmånsbestämd ålderspension
Med högre utbetalning fram till 65 år 
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Kundservice 020-51 50 40 
www.spv.se 
spv@spv.se

Skicka blanketten till: 
Statens tjänstepensionsverk, 
SPV 851 90 Sundsvall 

Bra att veta innan du fyller i 
För dig som anställd: För att vi ska kunna betala ut som du önskar vill ha vi din ansökan senast tre 
månader innan den månad du vill ha din utbetalning. Vi kan tidigast betala ut från månaden ansökan 
kommer till SPV. Du lämnar ansökan till din arbetsgivare för underskrift. Din anställning måste vara 
avslutad senast månaden innan den första utbetalningen. Om din sista anställningsdag ändras och SPV 
betalat ut pension före det kan du få betala tillbaka pengar. Det kan ske om SPV inte hunnit få kännedom 
om det ändrade datumet.

För dig som arbetsgivare: Du som arbetsgivare ska se till att den anställda tagit del av 
sammanställningen Dina anställningsuppgifter. Kontrollera uppgifterna i ansökan. Skriv sedan under och 
skicka den till SPV. Anställningen måste upphöra innan första utbetalningen. Du som arbetsgivare måste 
meddela SPV om den sista anställningsdagen ändras efter att ansökan har skickats in.

1. Den anställdas uppgifter
Fyll i de uppgifter som saknas.
Förnamn och efternamn Personnummer (ååååmmdd-nnnn) 

E-postadress Telefonnummer dagtid 

Min sista anställningsdag är 
datum 

2. Datum och storlek på utbetalningen

 Den förmånsbestämda ålderspensionen ska betalas ut från och med 
datum 

 Storlek på utbetalningen fram till 65 år  

☐ Högsta tillåtna belopp ☐ Annat belopp
kronor i månaden

3. Arbetsgivarens uppgifter
Fyll i de uppgifter som saknas.
Arbetsgivare Lön- eller myndighetskod 

Kontaktperson 

E-postadress Telefonnummer dagtid 

4. Arbetsgivarens underskrift
Uppgifterna i ansökan stämmer och den anställda har tagit del av sammanställningen Dina anställningsuppgifter. 

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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