
Trondheim kommunale pensjonskasse

SØKNAD OM BARNEPENSJON
1. Opplysninger om avdøde
Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Dødsdato

  
Har avdøde vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger? Ja     Nei 
Dersom ja, oppgi hvilke(n)

2. Opplysninger om avdødes myndig barn under 20 år
Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Bankkonto (11 siffer)

  
Adresse Postnummer Poststed Telefon

   

3. Underskrift
Lønnslipp sendes på e-post, så vennligst oppgi din e-postadresse her

Sted, dato Underskrift

 

Søknaden sendes: 
Trondheim kommunale pensjonskasse 
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim Telefon: 905 15 125

Utdrag fra gjeldende vedtekter i hovedtariffavtalen
Kap. 10 Barnepensjon
§ 10-1 Vilkår for barnepensjon  
Når et medlem dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon. Forsikringsgiver kan tilstå barnepensjon også til stebarn og pleiebarn som avdøde 
forsørget. 
Pensjonen løper til utløpet av den måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon etter medlem som er død før 01.01.2001 løper likevel bare til 
utløpet av den måned barnet fyller 18 år. For disse kan forsikringsgiver tilstå hel eller delvis pensjon inntil 21 år dersom omsynet til barnets utdan-
ning gjør det rimelig og barnet ikke forsørger seg selv og ikke har midler til det. Dør barnet tidligere, betales pensjonen til og med måneden etter 
dødsmåneden. 
§ 10-2 Beregning av barnepensjon  
Full årlig barnepensjon skal utgjøre 15 prosent av det pensjonsgrunnlaget som det avdøde medlemmet hadde (nettopensjon). Med pensjons-
grunnlag menes pensjonsgrunnlag fastsatt etter reglene i kap. 4. 
Er den avdødes pensjonsgivende tjenestetid 30 år eller mer, ytes det full barnepensjon. Dersom den avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år, ytes 
det redusert barnepensjon. Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde hadde tjenesteår. 
Dersom den avdøde mottok avtalefestet pensjon eller alderspensjon, legges den faktiske medlemstiden den avdøde hadde til grunn ved bereg-
ning av pensjonen. Ellers skal den medlemstiden den avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen legges til grunn. 
Barnepensjon etter medlem som er død før 01.01.2001 beregnes likevel etter de satser og regler som gjaldt ved dødsfallet. 
Har barnet rett til barnepensjon fra TPO etter både moren og faren, får barnet pensjon etter hver av dem.

Personopplysninger
TKP er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som lønn og stillingsstørrelse blir innhentet, og pensjonsopplysnin-
gene blir utlevert til arbeidsgiver. Adresseopplysninger blir hentet fra Folkeregisteret. Ved medlemstid i andre pensjonsordninger blir navn og 
fødselsnummer utlevert, og opplysninger om lønn og tjenestetid innhentet. Eventuell pensjonsutbetaling vil kunne avhenge av at du gir samtykke 
til innhenting av ytterligere informasjon. Du har rett til innsyn i de registrerte personopplysningene og til å kreve disse rettet, hvis det er feil. Vi 
viser til utfyllende opplysninger i vår personvernerklæring som du finner her: https://www.trondheim.kommune.no/tkp
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