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Utredning om tid i arbete för rätt 
till tilläggsdagar 
Grunddagpenning

1. Personuppgifter
Personbeteckning Efternamn och förnamn

Telefonnummer E-postadress

2. Tid i arbete

3. Närmare information

4. Underskrift

TT 6r

Har du haft lönearbete i minst 5 år de senaste 20 åren?

Den maximala utbetalningstiden för grunddagpenning är 500 dagar, om du inte har rätt till tilläggsdagar. Rätt till tilläggsdagar 
i anslutning till grunddagpenning har den som är född
- åren 1950–1954 och har fyllt 59
- åren 1955–1956 och har fyllt 60
- år 1957 eller senare och har fyllt 61
före utgången av maximitiden på 500 dagar. Därtill krävs att personen har haft arbete i minst 5 år under de senaste 20 åren.
Grunddagpenning för tilläggsdagar betalas högst till utgången av den kalendermånad då man fyller 65 år. Rätt till 
tilläggsdagar har bara den som har uppfyllt arbetsvillkoret för löntagare.

i

i

i

FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.

Om du uppger att du har haft lönearbete i minst 5 år undersöker FPA din rätt till tilläggsdagar. Uppgifterna om tid i arbete får 
vi från Pensionsskyddscentralen. Vid behov ber vi dig komplettera uppgifterna.

Ja Nej

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

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 uppgifter om dig kan hämtas in och till vem de kan lämnas ut.

Intygsgivarens underskrift och namnförtydligande
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