Søknad om forhøyet uførepensjon / midlertidig uførepensjon
Du skal bruke dette skjema dersom du allerede har uførepensjon fra Kristiansand kommunale pensjonskasse.

1. Personalia
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Telefonnummer

E-postadresse

Sivilstand
Ugift

Gift

Samboer

Sted

Enke/Enkemann

Skilt

Partnerskap

Barn (under 18 år)

Fødselsnummer

Barn (under 18 år)

Fødselsnummer

Barn (under 18 år)

Fødselsnummer

Barn (under 18 år)

Fødselsnummer

2. Vurdering av uførheten

Uføregraden blir fastsatt ved å sammenlikne inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen din etter at du ble
ufør. Inntektsevne betyr den evnen du har til å utføre inntektsgivende arbeid.
Hvor stor del av inntektsevnen er tapt? Oppgi uføregrad i prosent:
Det gis ikke pensjon ved lavere uføregrad enn 20 %.
Når slutter du helt eller delvis å få lønn eller sykepenger?

prosent

Tror du uførheten din kan bli varig?

Ja

Nei

Vet ikke

Vil du kunne øke inntektsevnen din?

Ja

Nei

Vet ikke

Hvis ja på forrige spørsmål,
når forventer du å kunne øke inntekstevnen? Innen 6 måneder

Innen 1 år

Om mer enn 1 år

3. Folketrygden

Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 % eller mer fra KKP, er det et krav at du også søker om
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden. KKP innvilger ikke uførepensjon ved lavere uføregrad enn 20 %.
Hvis søknaden gjelder uføregrad lavere enn 50 %, og du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra
folketrygden må du søke folketrygden.
Har du søkt eller mottar ytelser fra folketrygden?
Ja, arbeidsavklaringspenger
Ja, uføretrygd
Nei, jeg har ikke rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden

Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Rådhusgata 26
4611 Kristiansand

E-postadresse
post.pensjon@kristiansand.kommune.no

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

4. Inntekt

Hva er din brutto inntekt pr. år da du ble sykemeldt? (regn om månedsbeløp til årsinntekt)
KKP må ha opplysninger om all inntekt, det vi si arbeidsinntekt fra offentlig og eventuell privat stilling, samt næringsinntekt.
Inntekt fra pensjon skal ikke tas med.
Brutto arbeidsinntekt pr år fra offentlig stilling:

Kr

Brutto arbeidsinntekt pr år fra privat stilling:

Kr

Brutto næringsinntekt pr år:

Kr

Skal du ha arbeidsinntekt eller næringsinntekt etter uttak av forhøyet uførepensjon?
Arbeidsinntekt gjelder fra både offentlig og eventuell privat stilling.
Ja

Nei

Hvis ja, oppgi brutto inntekt pr år: (regn om månedsbeløp til årsinntekt)
Brutto arbeidsinntekt pr år fra offentlig stilling:

Kr

Brutto arbeidsinntekt pr år fra privat stilling:

Kr

Brutto næringsinntekt pr år:

Kr

Du skal kun oppgi inntekt som du har hatt før du ble ufør og som du skal beholde etter uttak av pensjon. Inntekten skal
oppgis som brutto årsbeløp. Arbeidsinntekt eller næringsinntekt som skriver seg fra en avsluttet aktivitet skal ikke oppgis.
Du må kunne legge frem dokumentasjon dersom Kristiansand kommunale pensjonskasse ber om det.

5. Tilleggsopplysninger

6. Søkers underskrift

Jeg erklærer at opplysningene som er gitt, er riktige og fullstendige. Jeg samtykker i at KKP kan innhente ytterligere
opplysninger hos leger eller annen pensjonsordning/trygd for å vurdere søknaden om uførepensjon.
Dato
Søkerens underskrift

Du skal bruke dette skjema dersom du allerede har uførepensjon fra Kristiansand kommunale pensjonskasse og
skal søke om forhøyet pensjon. Vi returnerer søknaden hvis den er mangelfullt utfylt. Du finner mer om
vilkårene for rett til uførepensjon på www.kkpensjon.no eller i hovedtariffavtalen vedlegg 5 kap 8.

Postadresse
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Rådhusgata 26
4611 Kristiansand

E-postadresse
post.pensjon@kristiansand.kommune.no

Hjemmeside
www.kkpensjon.no

Telefon
38 07 50 00

