Tyhjennä lomake

E 292

Hakemus
Lapseneläke 18–20-vuotiaalle
opiskelijalle

Kela

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoja www.kela.fi/perhe-elakkeet
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

L Tällä lomakkeella voit hakea lapseneläkettä, jos olet 18–20-vuotias ja opiskelet päätoimisesti.

Jos et ole aiemmin hakenut Kelan etuuksia ja olet muuttanut Suomeen, täytä lisäksi lomake Y 77.
Jos olet lähdössä ulkomaille, täytä lisäksi lomake Y 38 (ks. ohjeet lomakkeelta).

Hakuaika: Voit hakea lapseneläkettä takautuvasti enintään 6 kuukaudelta. Etuus myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen.

1. Hakijan tiedot
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Asuinmaa
Oletko asunut ulkomailla?
Ei

Kyllä. Täytä Liite U. Katso kohta 5. Liitteet.

2. Edunjättäjän tiedot
Edunjättäjän henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Kuolinpäivä
_____._____._________
Onko edunjättäjä asunut tai työskennellyt muualla kuin Suomessa?
Ei

Kyllä. Täytä Liite U edunjättäjän tiedoilla.

Asuitko edunjättäjän kuollessa
samassa taloudessa edunjättäjän ja lesken kanssa.

samassa taloudessa edunjättäjän kanssa.

muualla.

Jos edunjättäjä ei ollut äitisi tai isäsi, mikä suhteenne oli (esim. isovanhempi, muu huoltaja)?
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3. Hakijan tilitiedot

4. Opinnot

L Katso kohta 5. Liitteet. Jos saat opintotukea Kelasta tai jos opiskelet korkeakoulussa, liitettä ei tarvitse toimittaa.
Oppilaitoksen nimi
Suoritettava tutkinto tai koulutus

Kuluvan lukuvuoden/opintojakson aloittamis- ja päättymispäivä _____._____._________–_____._____._________
Edellisen lukuvuoden/opintojakson aloittamis- ja päättymispäivä _____._____._________–_____._____._________

5. Liitteet
Kohta 1. Hakijan tiedot ja kohta 2. Edunjättäjän tiedot
Liite U (Asuminen ja työnteko ulkomailla, ETK/Kela 7110).
Kohta 4. Opinnot
Kelan lomake EV 289 (Todistus opiskelusta lapseneläkkeen hakemista varten) tai muu oppilaitoksen antama todistus opiskelusta.
Jos opiskelet korkeakoulussa, liitettä ei tarvitse toimittaa.
Muu liite
Mikä?

6. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

7. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Jos hakemuksen allekirjoittajana on joku muu kuin hakija, ilmoita syy siihen ja allekirjoittajan puhelinnumero.
Hakemuksen käsittelyn yhteydessä saatuja tietoja tallennetaan Kelan, työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen rekistereihin.
Lisätietoja tietojesi rekisteröinnistä saat näistä laitoksista.
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