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Log ind med NemID

Indtast dit Bruger-id

Guide til ansøgning
om folkepension

Indtast din adgangskode
(den som du lavede,
da du oprettede NemID)

– din indgang til det offentlige

Indtast koden fra dit
nøglekort
Hvis du har brug for yderligere hjælp til selvbetjenings
løsninger, er du velkommen til at kontakte:
Sønderborg Kommune
Borgerservice
Tlf.: 8872 6400
Læs mere på www.nemid.nu

www.facebook.dk/sonderborgkommune

sonderborgkommune.dk

Hvornår skal du søge?

Sådan søger du

Sønderborg Kommunes selvbetjening

Du skal søge om folkepension eller opsat folkepension,
inden du fylder 65 år.

Hvilke oplysninger skal du have klar?
Når du søger om folkepension, skal du blandt andet
oplyse dine indtægter og din formue. Det er derfor en god
idé, at du har disse oplysninger klar, inden du går i gang
med at søge digitalt.

www.sonderborgkommune.dk

Du vil få udbetalt din folkepension fra den 1. i måneden
efter, at du har søgt.
Du skal have ansøgt inden udgangen af den måned, hvor
du fylder 65 år. Hvis du søger senere, så vil du først få
udbetalt din pension fra den 1. i måneden, efter du har
søgt.
For at søge skal du benytte dig af Pensionsguiden, som
du finder på www.borger.dk den guider dig igennem
ansøgningen. Både når du søger om folkepension eller
opsat folkepension.
I Pensionsguiden kan du også rette dine oplysninger, hvis
der sker ændringer i din indtægt, formue eller andet, som
har betydning for din folkepension.

Du skal ansøge om folkepension eller opsat folkepension i
Selvbetjening, som du finder på borger.dk
1.	Klik på ”Pension og efterløn” og vælg ”Folkepension
og tillæg”
2.	Klik på ”Folkepension”
3. I menuen ”Hvad vil du?” klik på ”Søg folkepension”
4. Log på med NemID og klik på ”Start”
5. Følg vejledningen

På www.sonderborgkommune.dk er der en lang række
digitale selvbetjeningsmuligheder, som er placeret under
fanen selvbetjening, når du går ind på
www.sonderborgkommune.dk
Fanen rummer en lang række af offentlige tjenester, der
kan lette din dagligdag.
Du kan blandt andet melde flytning, skifte læge, bestille
nyt sundhedskort/sygesikringskort eller bestille EU-syge
sikringskort med din NemID.

Hjælp til NemID
Andre ydelser

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler pensionen.
Er der andre ydelser, du kan søge via Pensionsguiden?
Udover at du søger om din folkepension via
Pensionsguiden, kan du også søge om helbredstillæg,
varmetillæg, personlige tillæg mv.
Reglerne for de enkelte ydelsesområder fremgår af
Pensionsguiden under fanen ”læs om”.

Pensionsinfo
Besøg www.pensionsinfo.dk for at danne dig et overblik
over dine pensionsopsparinger.

din adgang til det offentlige

Du kan bestille NemID på www.nemid.nu eller henvende
dig personligt i Borgerservice i Sønderborg, Gråsten eller
Nordborg.
Du skal bruge dit pas eller kørekort, når du skal bestille
en NemID.

