
Ansökan 
Garantipension

Om du har frågor eller vill ansöka om garantipension 
kan du ringa servicenumret 020 692 222.

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.  
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.  
Du kan skicka in ansökan och bilagorna per post 
www.fpa.fi/postadresser

Efternamn och förnamn
1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Du kan göra din ansökan och lämna in bilagorna 
också på nätet www.fpa.fi/etjanst 
Närmare information www.fpa.fi/garantipension
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FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.

3. Ansökan

Jag ansöker om

garantipension

justering av garantipensionen

Ansökningstid: Garantipension kan beviljas retroaktivt för högst 6 kalendermånader före ansökan.  
Pensionen beviljas alltid från och med den första dagen i månaden.

E-postadressTelefonnummer

Garantipension kan beviljas först när du från Finland och från utlandet har ansökt om alla andra pensioner som du har rätt till.
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 (se anvisningarna på blanketten). 

2. Kontonummer

regelbunden justering av garantipensionen från och med _____._____._________ 

4. Pensioner och ersättningar

Ja; vad och från och med när? Från vilket land och vilken institution? Bifoga intyg eller beslut.

Nej

Har du eller ansöker du om pension eller ersättning från Finland eller från utlandet (t.ex. frivillig tilläggspension, ersättning på 
grund av olycksfall eller trafikskada)?

Förmåner som utbetalas av FPA och arbetspensionsanstalterna behöver inte anges.

Jag ansöker om; vad, från vilket land och vilken institution?

Fpa
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7. Underskrift

De uppgifter som vi har fått för att kunna avgöra detta förmånsärende kan också användas för ett annat förmånsärende om uppgifterna enligt 
lag ska beaktas i samband med ärendet. Likaså kan uppgifter som vi har fått i samband med en annan förmån användas vid avgörandet av 
detta förmånsärende.  
Hos FPA får du veta var vi kan hämta in uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dem.

Datum Underskrift

8. Person som hjälpt till att göra upp ansökan
Namn och telefonnummer

Om ansökan undertecknas av någon annan än den sökande ska orsaken anges.

Övriga upplysningar på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

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

6. Övriga upplysningar
Ange med en siffra vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

5. Bilagor

Punkt 4. Pension och ersättningar

För pensioner som betalas från utlandet behövs beslut, kvitto eller intyg från utbetalaren med uppgift om det nuvarande 
bruttobeloppet av pensionen eller ersättningen per månad. Det räcker med kopior.
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