Sendes til: Industriens Pension - Nørre Farimagsgade 3 - 1364 København K

Blanket til børnepension
Udfyldes kun, hvis du har fået besked om, at der er ret til børnepension.

Medlem
Navn på medlem i Industriens Pension

CPR-nummer

Forældre og værge
Forælders navn

CPR-nummer

Værges navn

CPR-nummer

Oplysninger om barn/børn
Navn

CPR-nummer

Adresse

Pengeinstituts navn
Kontonummer

CPR-nummer

Adresse
Postnummer og by
Pengeinstituts navn
Reg. nr.

Kontonummer

Hvis barnet er over 18, skal han/hun skrive under her

Blanket til børnepension 2018

Der skal sendes kopier af dåbsattester ved hvert barn samt vielsesattest ved hjemmeboende stedbarn.

Dato
Industriens Pensionsforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K

Ved fælles forældremyndighed
har barnet to værger. Kun den
ene af forældrene skal skrive
under på denne ansøgning.
Når mor og far ikke bor sammen
Bor forældrene ikke længere
sammen, udbetaler vi til ham
eller hende, som har barnet
boende. Denne forælder skal
derfor vedlægge en bopælsattest fra kommunen om, at barnet bor der og skrive under som
værge på denne ansøgning.
Fuld forældremyndighed
Hvis du alene har forældremyndigheden, skal du udfylde og
underskrive som værge på
ansøgningen.

Kontakt Industriens Pension
Bor dit barn/børn ikke i Danmark, beder vi dig kontakte os
for yderligere oplysninger.

Hvis barnet er over 18, skal han/hun skrive under her

Navn

Fælles forældremyndighed
Som udgangspunkt er forældrene værge for barnet.

Udlændinge
Er barnet født uden for Danmark af udlændinge, har det
typisk ikke en dansk dåbsattest.
Derfor skal du vedlægge en
udskrift fra Folkeregisteret, som
beviser dit slægtskab til barnet.
Folkeregistret er en del af
Borgerservice hos kommunen.

Postnummer og by

Reg. nr.

Hvem er barnets værge?
Industriens Pension udbetaler
børnepension til barnets værge,
så længe barnet er under 18 år.
Derfor skal du udfylde denne
blanket.

Underskrift
www.industrienspension.dk
Telefon + 45 70 33 70 70
Fax + 45 33 66 80 90

kundeservice@industrienspension.dk
CVR-nr. 16614130

Du er meget velkommen til at
ringe til os og høre mere.
Vi behandler oplysninger om
dig og barnet
For at vurdere, om vi kan
udbetale fra medlems pensionsordning, er vi nødt til at
behandle de oplysninger, som
vi får om dig og barnet. Det
giver persondataforordningens
artikel 6 os lov til.
Når vi udbetaler pengene, videregiver vi cpr-nr. og beløbets
størrelse til Nets, hvis vi skal
udbetale til Nemkonto. Skal vi
afregne boafgift, videregiver vi
oplysninger til Skifteretten. Vi
videregiver også oplysninger
til SKAT.
På industrienspension.dk/
persondata kan du læse mere
om dine rettigheder, hvordan vi
behandler personoplysninger,
hvor længe vi beholder oplysningerne og hvordan du klager.

