Töm blanketten

EV 277r
Ansökan
Kompletteringsbelopp till efterlevandepension

Fpa
Närmare information www.fpa.fi/familjepensioner

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

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

du inte tidigare har ansökt om förmåner hos FPA och har flyttat till Finland, ska du dessutom fylla i blankett Y 77r.
L Om
Om du är på väg utomlands, ska du också fylla i blankett Y 38r (se anvisningarna på blanketten).
Ansökningstid: Kompletteringsbelopp till efterlevandepension kan beviljas retroaktivt för högst 6 kalendermånader före ansökan.
Förmånen beviljas alltid från och med den första dagen i månaden.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
2. Kontonummer

3. Ansökan
Jag ansöker om
justering av kompletteringsbelopp till efterlevandepension

kompletteringsbelopp till efterlevandepension
Anteckna förändringen och tidpunkten:

Förändrade familjeförhållanden (t.ex. äktenskap eller samboförhållande inleds) _____._____._________
Den sökande/maken vårdas på institution _____._____._________
Inkomsterna har förändrats _____._____._________

4. Nuvarande make och boende

L Med make avses make, maka, sambo eller registrerad partner.
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Bor du tillsammans med din make?

Ja

Om du bor åtskild från din make, ange sedan när:
Orsaken till att ni bor åtskilda

Nej

_____._____._________

Upplösning av parförhållandet

Institutionsvård

Annan orsak; vilken?
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5. Inkomster
uppgifter om inkomsterna före förskottsinnehållning (bruttoinkomster). Förmåner som utbetalas av FPA och
L Lämna
arbetspensionsanstalten behöver inte anges. Mer information om bilagorna som behövs finns under punkt 7. Bilagor.
a. Har du eller har du haft lön, arvode för förtroendeuppdrag, stöd för närståendevård, dagpenning från arbetslöshetskassa,
stipendium eller startpeng under innevarande eller föregående år?
Nej

Ja. Bifoga en utredning.

b. Har du eller söker du pension/ersättning från något annat land än Finland?
Har inte/Söker inte

Ja. Bifoga en utredning.

Jag söker pension/ersättning; vad och varifrån?
c. Om du är företagare eller lantbruksföretagare, har du FöPL-/LFöPL-försäkring?
Ja

Nej. Uppskatta beloppet av inkomsten per månad: ___________________ e/mån.

d. Har du kapitalinkomster (t.ex. ränte-, dividend- eller hyresinkomster)?

Nej

Ja. Bifoga en utredning.

6. Räntor på bostadslån
Har du räntor på bostadslån?

Nej

Ja. Bifoga en utredning.

7. Bilagor
1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomster, arvoden för förtroendeuppdrag, upphovsrättsarvoden och arvoden för
L Fr.o.m.
närståendevårdare via det nationella inkomstregistret.
Punkt 5. Inkomster
Lönespecifikation eller löneintyg från arbetsgivaren, av vilket framgår lönens, naturaförmånernas och semesterpenningens
belopp 2018.
Beslut om stipendium, startpeng och dagpenning som betalas av arbetslöshetskassa.
Intyg, beslut och kvitto över utländsk pension eller ersättning, med uppgift om betalaren och beloppet före skatt (bruttobeloppet).
Kvitto eller t.ex. kontoutdrag över hyror, räntor, dividender och övriga kapitalinkomster. Därtill t.ex. kontoutdrag där beloppet
av depositioner och ränteprocenten framgår.
Punkt 6. Räntor på bostadslån
Långivarens utredning om bostadslån eller ett kontoutdrag där eventuellt lånenummer, datum för beviljandet, det nuvarande
lånebeloppet och ränteprocenten framgår.
Vilken bilaga får du senare?
Vem sänder den och när?
________________________________________________________________________ _____._____._________

8. Övriga upplysningar – Ange med nummer vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

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

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

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.
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dem.
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

