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OPPDRAGSSKJEMA Ja, jeg ønsker å benytte meg av tilbudet  
 
Navn:   …………………………………………………………………………………………………………………..…..…………. 
 
Adresse:   ……………………………….......................... Poststed:   …………………………………………….. 
 
Medlemsnr. Industri Energi:   …….………………………...  
 
Sivilstatus, sett kryss                                           Gift/samboer              Enslig 
 
Født:   ……………………………………….. 
 
Mobil:   ……………………………………… E-post adresse:   ………………………………………………………….. 
 
Arbeidsgiver:   ……………………………………………………………………..Ansatt dato:   .………………………... 
 
Stillingsprosent, sett kryss                                                         Heltid          Deltid         %. 
 
VIKTIG! Aldersgrense for pensjon i din stilling, f.eks. 60, 65 år eller 67 år?  ………………ÅR 
 
SETT KRYSS: 
 
Har du vært 100% sykemeldt i 52 uker eller mer, 3 siste år?        Nei  Ja 
 
Mottar du i dag pensjon fra tidligere arbeidsgivere?         Nei  Ja 
 
Mottar du i dag gradert uførepensjon/arbeidsavklaringspenger?        Nei  Ja 
 
Mottar du i dag Sjømannspensjon, Fiskerpensjon 
eller andre pensjoner via arbeidsgiver?         Nei   Ja 
 
Merk. Er du kvinne og fikk barn før 1992, sett inn årstallet på når barna ble født i 
kommentarfeltet. 
 
Hvilke alternativene du ønsker å få belyst, alternativt legg ved kommentarer i eget vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2  

 
VIKTIG: kopi av følgende dokumenter sendes til Tredjepart AS 
 

 NB! beregning fra Nav over forventet alderspensjon med AFP er en forutsetning for å kunne sette 
opp aktuelle alternativer. 

 
Gå inn på nav.no på ”din pensjon”. Du trenger din «BankID» eller pin koder fra ”MinId” for å 
logge deg inn. 
Når du kommer inn på hovedsiden, velg ikonet »kalkulator» og svar på aktuelle spørsmål, så vil 
du kunne skrive ut en oversikt på opptjening og ytelse. 
Alternativt kontakt ditt lokale Nav kontor og be de sende deg en beregning. 
 

Ta gjerne kontakt med Tredjepart hvis du har noen spørsmål eller trenger hjelp til å hente ut 
informasjonen fra Nav. 
 

 Lønnslipp fra arbeidsgiver og eventuelt fra Nav for de som mottar f.eks. gradert uførepensjon, 
eventuelt Sjømannspensjon. 

 
 Lønn- og trekkoppgave for 2012 

 Selvangivelse for 2011 eller 2012 hvis den er klar 

 Siste oversikt over forventet tjenestepensjon fra 67 år og 65 år hvis aktuelt, hos nåværende 
arbeidsgiver. 

 
 Hvis aktuelt, siste oversikt over opptjent pensjon i NRT ordning (Norges Rederiforbunds 

Tilleggspensjon), gjeldende fra 60 år. 
 

 Sjømanns pensjon 

 Eventuelt fripoliser fra tidligere arbeidsgiver og/eller private pensjonsordninger 

 Andre dokumenter du mener kan ha betydning for din pensjon. 

 

Returner dette skjemaet med vedlagte dokumenter til:  Tredjepart AS 
          Schøningsgate 2A 
          0356 OSLO 
 

Merk at det er svært viktig at du vedlegger kopi av nevnte dokumenter for å sikre en rask tilbakemelding. 
Når nødvendige dokumenter er mottatt av Tredjepart vil du få tilsendt en oversikt i løpet av 14 dager. Ved 
eventuelle perioder med svært stor pågang, vil du uansett får beskjed hvis det skulle ta noen dager ekstra. 
 

Regning på egenandel kr. 500.- blir tilsendt fra Industri Energi. 
 

Ta gjerne kontakt med Tredjepart AS hvis du er i tvil om hva som er andre relevante dokumenter, eller har 
noen spørsmål.  

 Telefon     21 42 41 41   
  E-mail     firmapost@tredjepart.no   

 
 
Sted________________________ Dato________ Signatur _______________________________ 


