
OPPGAVE OVER ARBEIDSINNTEKT
Fylles ut av søker

For- og mellomnavn

Gjenlevende ektefelle født før 1.7.1950 må, hvis avdøde var medlem av pensjonsordningen før 1.7.2000, sende inn søknad om ektefelle-
pensjon, og i tillegg gi opplysninger om egen inntekt

Adresse

Etternavn Postnummer Poststed

Fødsels- og personnummer (11 siffer) Telefonnummer

Hvis Ja, oppgi din lønn per måned før skatt Hvis Ja, oppgi beløp per måned

Har du arbeidsinntekt? Har du annen inntekt utover arbeidsinntekt?

E-post

1. Deg som søker

2. Arbeidsinntekt

Ja Ja

Nei Nei

@

Å

Kr Kr

Merknader:
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Fylles ut av søker

3. Signatur

Informasjon om behandling av personopplysninger 

Oslo Pensjonsforsikring behandler personopplysninger om deg i 
forbindelse med at de forvalter den offentlige tjenestepensjonsord-
ningen som du er medlem av. Behandlingsansvarlig er administreren-
de direktør. Formålet med behandlingen er å administrere avtalen, 
fakturere riktig premie, beregne riktige pensjonsytelser og foreta 
korrekte oppgjør.

Eventuell forsikringsutbetaling vil kunne avhenge av at du gir fullmak-
ter for innhenting av ytterligere informasjon. Siden den kollektive 
pensjonsordningen er samordningspliktig, vil personopplysninger 
bli utvekslet med NAV og andre pensjonsleverandører av offentlige 

tjenestepensjoner, uten særskilt samtykke. 
Du har innsynsrett i vårt register og har rett til å få uriktige opplys-
ninger korrigert. Personopplysningene er taushetsbelagte og vil bli 
slettet etter reglene om foreldelse. 

Registrering av fødselsnummer er nødvendig for sikker identifikasjon, 
sjekk mot offentlige registre, og for å ivareta korrekt rapportering til 
offentlige myndigheter.

Dato Signatur

Endringer i inntekt vil ha betydning for beregning av bruttopensjon. Slike endringer må meldes Oslo Pensjonsforsiking snarest mulig.
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