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Familjepension
Om en person som tjänat in arbetspension avlider har hans eller hennes änka/änkling och minderåriga barn
rätt till familjepension för att trygga sin utkomst.
Efterlevandepension kan beviljas till efterlevande make/maka (ej sambo), efterlevande partner i registrerat
parförhållande eller exmake/-maka om den avlidna var underhållsskyldig.

Här kan du kontrollera din rätt till efterlevandepension:
Gifte ni er innan den
avlidna maken/makan
fyllde 65 år?

Nej

→

Ingen rätt till
familjepension

→

Ja

Har ni barn
tillsammans?

Nej

→

→

Gifte ni er innan du
fyllde 50 år och var gifta
i minst 5 år?

Nej

Ja

→

Du har rätt till
familjepension

Nej

→

Du har rätt till
familjepension

Ja

→

→

Ja

Har du fyllt 50 år eller
fått full invalidpension
i 3 år?

Ingen rätt till
familjepension

Ingen rätt till
familjepension

Berättigade till barnpension är
• den avlidnas barn som är under 18 år gamla
• änkan/änklingens barn som är under 18 år och som har bott i samma hushåll som den avlidna.
Såväl biologiska som adopterade barn har rätt till barnpension. Däremot fosterbarn är inte berättigade till
familjepension enligt arbetspensionslagarna.

Så ansöker du om familjepension
Du kan ansöka om familjepension i vår webbtjänst på adressen veritas.fi/sv/logga-in. Ansökan kan också sändas per
post.
Kom ihåg följande då du ansöker om familjepension:
• Ansök om familjepension senast inom sex månader efter dödsfallet.
• Fyll i ett separat formulär för varje sökande. Det finns skiljda ansökningsblanketter för änkan och barnen.
• Med samma ansökan kan du också söka Fpa:s allmänna familjepension.
• Bifoga till ansökan bilaga U om du eller den avlidne har bott eller arbetat utomlands. Du kan fylla i U-bilagan också
i vår webbtjänst.
• Om du är en exmake/-maka, bifoga också en kopia av domstolsutslagen eller avtalet gällande underhållsbidraget.
Hjälp med att fylla din ansökan får du
genom att besöka veritas.fi.

Om du vill använda pappersblanketten kan
du skicka den portofritt till

Våra pensionsrådgivare står till din tjänst
på numret 010 195 623* och via e-post
pensionsradgivning@veritas.fi.

Veritas Pensionsförsäkring
Kod 5016380
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

* För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgift och från fast telefon lokalnätsavgift. Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.

VERITAS.FI

Beloppet grundar sig på den avlidnas pension
Storleken på efterlevandepensionen är baserat på den avlidnas rätt till pension: antingen en pension i utbetalning eller
ett uppskattat pensionsbelopp.
Familjepensionens andel av den avlidnas arbetspension:
Barn

0

1

2

3

4 eller fler

Efterlevandepension (före minskning)

6/12

6/12

5/12

3/12

2/12

Barnpension totalt, delas mellan barnen

0

4/12

7/12

9/12

10/12

Minskning av efterlevandepension
Din egen arbetspension inverkar på efterlevandepensionens storlek. Det kallas minskning av efterlevandepensionen.
Om du inte ännu får pension, använder man ett kalkylerat pensionsbelopp.
Din egen pension jämförs med den s.k. grunden för minskning av efterlevandepensionen som år 2021 är 732,50
euro. Om din egen pension är mindre än 732,50 euro minskas din efterlevandepension inte. Om din pension
överskrider 732,50 euro, minskas din efterlevandepension med hälften av skillnaden. Det kan till och med minska
efterlevandepensionen till den grad att det inte blir någon pension alls att betala ut.
Minskningen av efterlevandepensionen görs inte förrän det yngsta av de barn som får familjepension fyller 18 år.
Om det inte finns några barn görs minskningen av efterlevandepensionen:
• genast då efterlevandepensionen börjar om du har fyllt 65 år eller får annan egen arbetspension än deltids- eller
avträdelsepension
• sex månader efter pensionens början, om du är under 65 år och inte får egen arbetspension
• då du börjar få egen arbetspension, annan än deltidspension.
Exempel:
Den avlidna makens/makans pension är 1 800 euro, och änkans/änklingens egen pension är 1 200 euro. Det finns inga
barn som får familjepension.
Efterlevandepensionens oförminskade storlek är enligt ovanstående tabell 6/12 x 1800 = 900 euro. Änkans/änklingens
pension överskrider gränsen för minskning av efterlevandepension med 1200-732,50 = 467,50 euro, varav hälften är
233,75 euro. Efter minskningen återstår 900-233,75 = 666,25 euro att betala.
Dina verkliga löne- eller andra förvärvsinkomster påverkar inte din familjepensionen. Är dock dina inkomster
betydligt mindre än din kalkylerade invalidpension och du är inte pensionerad kan du ansöka om minskning av
efterlevandepensionen på basis av dina verkliga inkomster.

Förändringar i familjepensionen
Barnet fyller 18 år
Barnpensionen upphör då barnet fyller 18 år. Om familjepension betalas till flera barn och barnpensionen upphör för
ett eller flera av dem räknas familjepensionens belopp om enligt ovanstående tabell.
Den efterlevande gifter om sig före 50 års ålder
Efterlevandepensionen upphör om änkan/änklingen gifter om sig före 50 års ålder. Då betalas tre års
efterlevandepension som engångsbetalning. Ett nytt äktenskap för en änka/änkling som fyllt 50 år påverkar inte
efterlevandepensionen, men ger inte rätt till ny efterlevandepension från det nya äktenskapet.
Den efterlevandes arbetspension börjar inverka
Efterlevandepensionens belopp kan minska efter sex månader från pensionens början, då du börjar få egen
arbetspension eller då storleken på din egen arbetspension ändras. Se rubriken ”Minskning av efterlevandepension”.

Har du frågor om familjepension?
Ta kontakt med vår pensionsrådgivning: pensionsradgivning@veritas.fi eller tfn 010 195 623*
* För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgift och från fast telefon lokalnätsavgift. Vi betjänar vardagar kl. 8–16.
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