Töm blanketten

7005r

Ansökan
Barnpension

Arbetspensionsanstalterna/FPA

Närmare information www.arbetspension.fi eller
www.fpa.fi
Läs gärna också anvisningarna för ansökan om pension
(ETK/Kela 7007or).
Om du har frågor kan du vända dig till din egen
arbetspensionsanstalt
eller ringa FPA:s servicenummer
för pensionsärenden 020 692 228,
mån–fre kl. 8–18, lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift.

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med. Då går handläggningen av
ditt ärende snabbare.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan lämna in din ansökan med bilagor till
en arbetspensionsanstalt eller pensionsanstaltens
serviceställe, till Pensionsskyddscentralen eller till FPA.

Med den här blanketten kan du ansöka om familjepension för barn från arbetspensionsanstalten och från FPA
samt från EU- och EES-länderna, från Schweiz och från länder som har en överenskommelse om social trygghet
med Finland (s.k. avtalsländer).

L Fyll i en separat ansökan för varje barn.
1. Uppgifter om barnet
Personbeteckning

Efternamn

Alla förnamn
Näradress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Bosättningsland
Har barnet bott någon annanstans än i Finland?
Nej

Ja. Fyll i bilaga U med barnets uppgifter. Se punkt 10 Bilagor.

2. Uppgifter om förmånslåtaren
Förmånslåtarens personbeteckning Efternamn

Alla förnamn
Dödsdatum
_____._____._________
Har förmånslåtaren avlidit till följd av trafikolycka, arbetsolycksfall eller yrkessjukdom?
Nej

Ja. Ange försäkringsbolagets namn

Har förmånslåtaren bott eller arbetat i något annat land än Finland?
Nej

Ja. Fyll i bilaga U med förmånslåtarens uppgifter. Se punkt 10 Bilagor.

Barnet bodde vid förmånslåtarens död
i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande maken.

i samma hushåll som förmånslåtaren.

på annat håll.

Om förmånslåtaren inte var barnets far eller mor, vilket var förmånslåtarens släktskaps- eller vårdnadsförhållande till barnet?
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3. Uppgifter om den sökande

L Fyll i den här punkten om sökanden är någon annan än barnet. Med vårdnadshavarens eller intressebevakarens samtycke
kan ett barn i åldern 15–17 år själv ansöka om pension.
Den sökandes personbeteckning Efternamn
Alla förnamn
Näradress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Om den sökande är någon annan än barnets vårdnadshavare, uppge orsaken till detta.

4. Uppgifter om vårdnadshavaren

L Fyll i den här punkten om barnets vårdnadshavare är någon annan än den sökande.
Vårdnadshavarens personbeteckning Efternamn

Alla förnamn
Barnet har ingen vårdnadshavare. Var är vårdnadsärendet anhängigt?

5. Arbetspension till barn under 18 år (på grundval av förmånslåtarens förvärvsarbete eller företagarverksamhet)
Jag ansöker om barnpension.

6. Pension från FPA till barn under 18 år
Jag ansöker om barnpension.
Betalades ersättning för försörjningen av barnet från någon annan instans än FPA (t.ex. underhållsbidrag, pensioner, ersättningar
från kommunen)?
Ja. Varifrån och hur mycket?
Nej

7. Pension från FPA till heltidsstuderande i åldern 18–20 år
Jag ansöker om barnpension.
Läroanstaltens namn

L Lämna in läroanstaltens intyg om studierna. Se punkt 10 Bilagor.
8. Pension från ett EU- eller EES-land, från Schweiz eller från ett s.k. avtalsland
Jag ansöker om barnpension. Från vilka länder?

L Om du ansöker om pension från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet skickar

Pensionsskyddscentralen separat en ansökningsblankett som du ska fylla i. Ärendet kan skötas snabbare om du skriver ut
ansökningsblanketten på www.arbetspension.fi, och skickar din ansökan till Pensionsskyddscentralen.
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9. Övriga ersättningar och pensioner

L Fyll här i uppgifterna om andra ersättningar och pensioner som betalas eller söks från Finland eller något annat land. Se
punkt 10 Bilagor.

Får eller ansöker barnet på grund av förmånslåtarens död om någon annan ersättning eller pension (t.ex. på basis av olycksfall
eller trafikskada)?
Nej
Ja, det får barnet. Vad, från vilket bolag och från och med när?

Ja, barnet ansöker om en annan pension eller ersättning. Vad och från vilket bolag?

Får eller ansöker barnet om pension också på grundval av någon annan förmånslåtares död?
Nej
Ja, det får barnet. Vad, från vilket bolag och från och med när?

Ja, barnet ansöker om en sådan pension. Vad och från vilket bolag?

Annan förmånslåtares namn och personbeteckning

10. Bilagor
Punkt 1. Uppgifter om barnet
Bilaga U (Bosättning och arbete utomlands, ETK/Kela 7110r).
Punkt 2. Uppgifter om förmånslåtaren
Bilaga U (Bosättning och arbete utomlands, ETK/Kela 7110r).
Fyll i endast en bilaga U för förmånslåtaren även om pension söks för flera barn.
Punkt 7. Pension från FPA till heltidsstuderande i åldern 18–20 år
Blankett EV 289r (Läroanstalts utredning om studier för ansökan om familjepension) eller annat intyg om studierna från
läroanstalten.
Punkt 9. Övriga ersättningar och pensioner
Kopia av beslutet, ett betalningsmeddelande eller ett intyg av betalaren, av vilket framgår det nuvarande månatliga
bruttobeloppet av den pension eller ersättning som betalas från utlandet. Det behövs inga intyg över pensioner och
ersättningar som betalas från Finland.
Annan bilaga
Vad?

11. Övriga upplysningar

L Ange med en siffra vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

Övriga upplysningar på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.
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12. Kontouppgifter
Kontoinnehavare
IBAN-kontonummer
BIC-kod

Samtycke
Om ett barn i åldern 15–17 år själv undertecknar ansökan, ska vårdnadshavaren eller intressebevakaren ge sitt samtycke till att
barnets pension betalas in på det konto som uppgetts.
Jag ger mitt samtycke till att pensionen betalas in på till det konto som uppgetts.
Vårdnadshavarens/intressebevakarens underskrift och namnförtydligande

Datum

13. Underskrift
Jag vill få pensionsbeslutet

på svenska

på finska

Jag ger mitt samtycke till att banken till pensionsutbetalaren betalar tillbaka de pensioner som betalats in på kontot utan grund.
Detta samtycke gäller bara återbetalning av de pensionsposter som betalats utan grund efter pensionstagarens död.
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.
Den sökandes underskrift och namnförtydligande
Datum

Om den som undertecknar ansökan är någon annan än barnet självt, barnets vårdnadshavare eller intressebevakare, ska orsaken
till detta samt undertecknarens telefonnummer uppges.
De uppgifter som erhållits vid handläggningen av ansökan lagras i FPA:s, arbetspensionsanstalternas och Pensionsskyddscentralens register.
Närmare information om registreringen av dina uppgifter får du hos ovan nämnda inrättningar.
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