SAMLEVER – ENGANGSBELØB VED DØD
Hvis du og din afdøde samlever ikke boede i Danmark og ikke var registreret i ATP som samlevende, skal du udfylde denne
blanket for at søge om engangsbeløbet fra ATP. Du skal også udfylde bankoplysningsblanketten på side 2. For at have ret til
engangsbeløbet skal følgende betingelser være opfyldt:





afdøde var under 70 år på dødstidspunktet,
afdøde har været med i ATP i mindst to år efter 1. januar 2002, og
afdøde har siden 1. januar 2002 indbetalt, hvad der svarer til to års fulde indbetalinger til ATP.

ATP kontrollerer før udbetaling om ovenstående betingelser er opfyldt.
FÆLLES BOPÆL
For at få engangsbeløbet skal du dokumentere, at I har haft fælles bopæl de seneste to år forud for dødsfaldet. Dokumentation
herfor skal indsendes sammen med denne blanket. Se vejledning på borger.dk/atp for korrekt dokumentation.
Der er vedlagt dokumentation for fælles adresse de seneste to år (sæt kryds):
DØDSATTEST
Hvis dødsfaldet ikke er registreret i det danske folkeregister, skal du vedlægge en kopi af dødsattesten.
Der er vedlagt kopi af dødsattest (sæt kryds):
TRO OG LOVE-ERKLÆRING
Med henblik på udbetaling af et engangsbeløb fra ATP erklærer undertegnede med min underskrift, at jeg og afdøde har levet i et
ægteskabslignende forhold, og at vi opfyldte betingelserne for at kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab de seneste to
( )
år forud for dødsfaldet * .
Med min underskrift giver jeg samtykke til, at ATP må kontakte relevante myndigheder i det/de land(e), som jeg har oplyst, at min
afdøde samlever og jeg har haft fælles bopæl i, for at få bekræftet de oplysninger, som jeg har afgivet. Til brug herfor kan ATP
overføre oplysningerne om afdødes navn, mit navn, vores bopæl, samt at vi kunne indgå ægteskab.

Afdødes navn:

, død den:

Afdødes danske CPR-nr.:
(

)

Dit navn og danske CPR-nr.: **
Din adresse:

Oplysningerne på denne blanket afgives under straffeansvar i henhold til borgerlig straffelov § 161 om urigtig, skriftlig
erklæring over for offentlig myndighed.
Dato:

Underskrift:

Udfyld og returner blanketten til ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Vær opmærksom på, at retten til engangsbeløbet
uden registrering kun gælder for dødsfald efter den 15. maj 2013, og bortfalder fem år efter dødsfaldet.
( )

* Det vil sige, at I begge har været skilt (ikke kun separeret) fra en evt. tidligere ægtefælle i mindst to år. I må ikke være
beslægtede som søskende eller forældre/barn.
(

)

** Hvis du ikke har et dansk CPR-nr. skal du vedlægge anden gyldig identifikation. Det kan fx være en kopi af dit pas, kørekort eller
fødselsattest.
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Bankoplysningsblanket
Udfyld venligst nedenstående skema for at sikre en korrekt overførsel af dit beløb. Skemaet skal udfyldes med
blokbogstaver.
Det er en fordel for dig at få beløbet overført til en konto i en bank i Danmark. Har du ikke en konto i en bank i
Danmark, kan vi overføre beløbet til en konto i en bank i udlandet. Du skal selv dække omkostningerne ved at få
beløbet overført til en bank i udlandet.

Afdødes CPR-nr.

Dit navn

( )

Dit CPR-nr. (fødselsdato) *

Telefonnummer

Adresse

Postnummer og By

Land

Beløbet skal til overføres til en udenlandsk bank:
Bankens navn

Bankens adresse

Postnummer og By

Land

Bankens nationale kode (BSB, transitkode,
bankkode, branchkode, branchnummer)

Kontonummer

BIC kode

IBAN nummer

Beløbet skal overføres til en dansk bank:
Reg. nummer

Kontonummer

Dato

Underskrift

Sendes til: ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, DK
*Hvis du ikke har et dansk CPR-nr. skal du vedlægge anden gyldig identifikation. Det kan fx være en kopi af dit pas,
kørekort eller fødselsattest.
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