
 

 
   

 

Ansøgning om efterlevelseshjælp 
(efter lov om aktiv socialpolitik § 85 a) 

 
Pensionsstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest 6 måneder efter dødsfaldet. 

Ansøger  
Navn 

 
Dansk CPR-nr. eller fødselsdato Adresse 

 

Afdøde 
Navn 

 
CPR-nr. Død den 

 
Adresse 

 

 

Sæt X for ja/nej: Ja Nej 

Har du haft fælles bopæl med afdøde i de seneste 3 år i et EU/EØS- land?    
Skal du sidde i uskiftet bo?    
 

A - Formue og gæld Afdøde 
Efterlevende 

ægtefælle/samlever
Kontant beholdning 
 + + 

Værdi af bil, campingvogn, lystbåd, kolonihave m.v. 
 + + 

Værdi af indbo, smykker, samlinger 
 + + 

Andelsbeviser, anparter, boligindskud 
 + + 

Ophavsrettigheder 
 + + 

Indestående i pengeinstitut, obligationer, pantebreve mv.
  + + 

Kontant ejendomsværdi  
 + + 

Kursværdi af danske aktier og investeringsbeviser  
 + + 

Værdi af forretning / virksomhed 
 +/- +/- 

Formue i udlandet  
 +/- +/- 

Tilgodehavende løn/feriepenge 
 + + 

Tilbagebetaling ved ophør af løbende aftale/forpligtelse 
(f.eks. licens, forsikringer, avis, vægtafgift) + + 

Andre aktiver + + 



 

 
   

 
Overskydende skat / restskat 
 +/- +/- 

Gæld i pengeinstitut, kontoordning m.v.  
 - - 

Gæld i fast ejendom (realkreditgæld, pantebrevsgæld) 
 - - 

Skyldig husleje, vand, el, gas, telefon, ejendomsskatter 
 - - 

Gæld med pant i løsøre 
 - - 

Gæld vedrørende anparter 
 - - 

Andre passiver 
 - - 

 

 B – Engangsudbetalinger pga. dødsfaldet Afdøde 
Efterlevende 

ægtefælle/samlever
Udbetaling fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond  
(udbetales til boet) + + 

Udbetaling fra ATP  
(udbetales til ægtefælle/børn under 18 år) + + 

Udbetaling af særlig pensionsbidrag  
(udbetales til boet) + + 

Udbetaling fra pensionsordninger 
 + + 

Forsikringspolicer, kapitalpension og indekskontrakter 
 + + 

Gruppelivsforsikring 
 + + 

Arv fra afdødes bo efter fradrag af skat, afgifter o.lign. 
 + + 

 

 C – Fremtidig indtægt Afdøde 
Efterlevende 

ægtefælle/samlever
Personlig indkomst 
 

  

Kapitalindkomst 
 

  

Aktieindkomst 
 

  

Andre indtægter som udløses pga. dødsfaldet (oplys 
hvilke) 

  

 
Jeg erklærer, at de givne oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Forkerte eller 
manglende oplysninger kan medføre tilbagebetaling efter aktivlovens § 91. Pensionsstyrelsen kan 
kontrollere oplysninger om økonomiske forhold m.v. ved kontakt til arbejdsgivere, skattemyndigheder, 
andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser. 

 
Dato Underskrift 

 

 
 



 

 
   

 



 

 
   

 

Bankskema til overførsel af eventuel efterlevelseshjælp  
 
 
A. Udfyld dette skema med blokbogstaver, hvis du ønsker pengene overført til en konto i 
Danmark: 
 

Reg.nr. (4 cifre)  

Kontonummer (10 cifre)  

Bankens navn  

Bankens adresse  

Postnummer og by  

Evt. tlf.nr./fax nr.  

 
B. Udfyld dette skema med blokbogstaver, hvis du ønsker pengene overført til en konto i dit 
bopælsland. Det er en god idé at få oplysningerne tjekket af din bank. 
 
Bankens nationale kode  
(bank code)  

IBAN nummer 
(Internationalt kontonummer)  

Kontonummer  

Bankens navn  

Bankens adresse  

Postnummer og by  

Land  
Bankens bic-code  
(S.W.I.F.T – adresse)   

Evt. tlf.nr./fax nr.  
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