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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 
barn-pension. Däremot fosterbarn är inte berättigade 
till familjepension enligt arbetspensionslagarna.

Fyll i ansökan för att få pension

Man ansöker om familjepension med en skriftlig ansö-
kan antingen via webben eller på papper. Det finns skil-
da ansökningsblanketter för efterlevandepension och 
barnpension. Fyll i en egen blankett för varje sökande.

Skicka din familjepensionsansökan till oss inom ett 
halvt år efter dödsfallet. Då börjar familjepensionen 
från ingången av den månad som följer efter bortgån-
gen. Med samma ansökan kan du också söka Fpa:s all-
männa familjepension. Tilläggsinformation om den hittar 
du på adressen fpa.fi.

Om den avlidna hade arbetat utomlands söks även 
familjepension från utlandet med samma blankett.  
Bifoga då en s.k. U-bilaga till ansökan. U-bilagan ska du 
också fylla i om du söker efterlevandepension och du  
själv har arbetat eller bott utomlands.

Om du är en exmake/-maka, bifoga också en kopia av doms-
tolsutslagen eller avtalet gällande underhållsbidraget.

Hjälp med att fylla din ansökan genom att besöka veritas.fi el-
ler genom att ringa till vår pensionsrådgivning, tfn 010 195 623.
Om den avlidna makens/makans senaste arbete var försäkrat 
hos oss eller om han eller hon fick pension från oss lönar det 
sig att skicka familjepensionsansökan direkt till oss. Om du vill 
använda pappersblanketten kan du skicka den portofritt till
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Beloppet grundar sig på den avlidnas 
pension

Om den avlidna redan var pensionerad är grunden för familje-
pension den pension som han eller hon fick. 

Om personen fortfarande var i arbetslivet eller fick delinva-
lidpension eller deltidspension tas den fulla invalidpension som 
hade betalats om han/hon hade blivit arbetsoförmögen på sin 
dödsdag som grund för familjepensionen. Om han/hon fortfa-
rande var i arbetslivet men hade nått pensionsåldern, grundar 
sig familjepensionen på ålderspensionens belopp.
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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 parför-
hållande eller exmake/-maka om den avlidna var underhållsskyldig.

Här kan du kontrollera din rätt till efterlevandepension:
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Familjepensionens andel av den avlidnas arbetspension:

Minskning av efterlevandepensionen
Din egen arbetspension inverkar på efterlevandepen-
sionens storlek. Det kallas minskning av efterlevande-
pensionen. 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 2020 
är 723,00 euro. Om din egen pension är mindre än 
723,00 euro minskas din efterlevandepension inte. Om 
din pension överskrider 723,00 euro, minskas din efter-
levandepension 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 fyl-
ler 18 år. 

Om det inte finns några barn görs minskningen av ef-
terlevandepensionen:
• 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 1200-723 = 477 euro, 
varav hälften är 238,50 euro. Efter minskningen 
återstår 900-238,50 = 661,50 euro att betala.

Dina verkliga löne- eller andra förvärvsinkomster på-
verkar inte din familjepensionen. Är dock dina inkom-
ster betydligt mindre än din kalkylerade invalidpension 
och du är inte pensionerad kan du ansöka om minsk-
ning av efterlevandepensionen på basis av dina verkliga 
inkomster.

Förändringar i familjepensionen

Barnet fyller 18 år
Barnpensionen upphör då barnet fyller 18 år. Om fa-
miljepension betalas till flera barn och barnpensionen 
upphör för ett eller flera av dem räknas familjepensio-
nens belopp om enligt ovanstående tabell.

Den efterlevande gifter om sig före 50 års ålder
Efterlevandepensionen upphör om änkan/änklingen gif-
ter om sig före 50 års ålder. Då betalas tre års efterle-
vandepension som engångsbetalning. Ett nytt äktenskap 
för en änka/änkling som fyllt 50 år påverkar inte efter-
levandepensionen, men ger inte rätt till ny efterlevan-
depension 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 arbets-
pension ändras. Se rubriken ”Minskning av efterlevan-
depension”.

* Att ringa ett inrikessamtal till våra 01019-servicenummer, inklusive väntetiden, kostar från det fasta nätet lokalnätsavgift
och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift. Vi betjänar dig vardagar kl. 8–16.
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ta kontakt med vår 
pensionsrådgivning,

Vi står till din hjälp
skicka e-post till 
pensionsradgivning@veritas.fi

ring 010 195 623 *

Om du redan får familjepension hittar du din pensionshandläggares kontaktuppgifter i ditt pensionsbeslut. Infor-
mation om eventuella övriga stöd och ersättningar får du också härifrån: www.fpa.fi, www.trhv.fi (grupplivförsäk-
ring för arbetstagare) den avlidnas arbetsolycksfalls- eller trafikförsäkringsbolag, den avlidnas livförsäkringsbolag.
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