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Ansökan 
Barnpension till studerande 
i åldern 18–20 år

i Med den här blanketten kan du ansöka om barnpension om du är 18–20 år och studerar på heltid.
Om du inte tidigare har ansökt om förmåner hos FPA och har flyttat till Finland, ska du dessutom fylla i blankett Y 77r.
Om du är på väg utomlands, ska du också fylla i blankett Y 38r.

Ansökningstid: Du kan ansöka om barnpension för högst 6 månader tillbaka i tiden. Förmånen beviljas alltid från och med den 
första dagen i månaden.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning Efternamn och förnamn

Postnummer Postanstalt

E 292r

i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande maken.

2. Uppgifter om förmånslåtaren
Förmånslåtarens personbeteckning Efternamn och förnamn

Har förmånslåtaren bott eller arbetat i något annat land än Finland?
Nej Ja. Fyll i bilaga U med förmånslåtarens uppgifter.

Var bodde du vid förmånslåtarens död?

Telefonnummer E-postadress

Bosättningsland

Har du bott utomlands?
Nej Ja. Fyll i Bilaga U. Se punkt 5. Bilagor.

Dödsdatum

i samma hushåll som förmånslåtaren.
på annat håll.

Om förmånslåtaren inte var din mor eller far, vilken var er relation (t.ex. mor- eller farförälder, annan vårdnadshavare)?

Adress

Närmare information på www.fpa.fi/familjepensioner Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Posta ansökan och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/ring-fpa).

Webblankett (PDF)

https://www.fpa.fi/familjepensioner
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6. Ytterligare information
i 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.

7. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Den sökandes underskrift och namnförtydligandeOrt och datum

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.

Vad?

FPA får i regel uppgifter om studierna direkt från läroanstalten. I vissa fall kan vi bli tvungna att begära en tilläggsutredning 
om studierna.

5. Bilagor

Punkt 1. Uppgifter om den sökande och Punkt 2. Uppgifter om förmånslåtaren
Bilaga U (Bosättning och arbete utomlands, ETK/Kela 7110r).

i

Annan bilaga

3. Den sökandes kontouppgifter

4. Studier
Läroanstaltens namn

Den examen som avläggs eller utbildning som genomgås

Inlednings- och slutdatum för innevarande läsår eller studieperiod –

Inlednings- och slutdatum för föregående läsår eller studieperiod –

Om den som undertecknar ansökan är någon annan än den sökande eller dennes intressebevakare, ska orsaken till detta samt 
undertecknarens telefonnummer uppges.

Webblankett (PDF)
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