
SØKNAD OM EKTEFELLEPENSJON
Fylles ut av søker

For- og mellomnavn Adresse

Etternavn Postnummer Poststed

Fødsels- og personnummer (11 siffer) Telefonnummer

Kontonummer pensjonen skal overføres til E-post

1. Deg som søker

2. Avdød ektefelle

Fødsels- og personnummer (11 siffer)

Dødsdato

@

Å

For- og mellomnavn

Etternavn

Hvis Ja, hvilken ytelse?

Hvis annen ordning, oppgi hvilke

Ja

Nei

Mottar du ytelse fra NAV? Er du medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger?

KLP

Statens pensjonskasse

Annen tjenestepensjonsordning

Dato for ekteskapets inngåelse

Ja

Nei

Har avdøde barn under 18 år?

Hadde avdøde barn mellom 18 – 20 år må egen søknad for 
barnepensjon sendes.
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3. Evt. fraskilt ektefelle

Hvis Ja, fra hvilken dato?

Dersom du er skilt fra avdøde, oppgi dato for skilsmisse

Ja

Nei

Dersom du er fraskilt fra avdøde, er du gift på nytt?

Fraskilt ektefelle som ikke har fraskrevet seg retten ektefelle-
pensjon, og som ikke har inngått nytt ekteskap før den tidligere 
ektefelles død, kan ha rett til pensjon. Det vises til bestemmelsene 
i ekteskapsloven. Legg ved kopi av skilsmissebevilgning.

Kun for gjenlevende ektefelle som er født før 01.01.1955

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

Har du arbeidsinntekt? Har du annen inntekt utover arbeidsinntekt?

4. Evt. arbeidsinntekt

Ja Ja

Nei Nei

Kr Kr
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Hvis annen ordning, oppgi hvilke

Har avdøde vært medlem av andre offentlige 
tjenestepensjonsordninger?

KLP

Statens pensjonskasse

Annen tjenestepensjonsordning
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Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med at uriktige og ufullstendige opplysninger kan 
føre til helt eller delvis tap av pensjon. Jeg er videre kjent med at det å oppgi uriktige opplysninger er straffbart og at OPF kan gjøre 
nærmere undersøkelser ved mistanke om straffbare handlinger.

Jeg er også klar over at ektefellepensjon fra OPF i visse tilfeller er omfattet av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser 
(samordningsloven). Dette innebærer at opplysninger knyttet til pensjonen min kan utveksles med andre offentlige pensjonsordninger 
og folketrygden (NAV) uten hinder av taushetsplikt.  

Dersom man har opptjent tjenestetid fra andre offentlige tjenestepensjonsordninger som er tilknyttet overføringsavtalen, skal OPF 
som siste ordning som hovedregel utbetale pensjon på vegne av disse. I den forbindelse er jeg klar over at det vil bli utvekslet opplysninger 
om meg med den/de aktuelle tjenestepensjonsordningen. De fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er tilknyttet Overføringsavtalen, 
deriblant Statens Pensjonskasse, KLP, PKH og en rekke andre kommunale pensjonskasser.
 
Jeg er kjent med at OPF kan kreve tilbake for mye utbetalt pensjon.  

Les mer om vår behandling av personopplysninger på opf.no/personvern

5. Signatur

Informasjon om behandling av personopplysninger 

Oslo Pensjonsforsikring behandler personopplysninger om deg i 
forbindelse med at de forvalter den offentlige tjenestepensjons-
ordningen som du er medlem av. Behandlingsansvarlig er admini- 
strerende 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 full-
makter 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.
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Dato Signatur
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