
Pracownicy z Polski nabywają prawo do emerytury norweskiej, jeśli byli członkami 
norweskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Folketrygden) przez 5 lat licząc od ukończenia 
16 roku życia. Im więcej lat przepracowało się w Norwegii, tym większa będzie emerytura. 
Trzeba jednak pamiętać, że pełną emeryturę wypracowuje się po 40 latach członkostwa w 
Folketrygden. Lata pracy nie muszą następować po sobie, do emerytury liczy się każdy 
rejestrowany pobyt.  

Jeśli chcą Państwo ubiegać o  emeryturę w Norwegii za pośrednictwem naszej firmy, 
należy dostarczyć nam niezbędną dokumentację oraz odpowiedzieć jak najbardziej 
szczegółowo na pytania.  

DANE OSOBOWE: 

1. Imiona i nazwisko

2. Data i miejsce urodzenia

3. Numer personalny i PESEL

4. Adres zameldowania w Polsce

5. Adres zameldowania w Norwegi

6. Imiona i nazwisko ojca i matki oraz 
nazwisko rodowe matki

7. Numer telefonu

8. Numer konta norweskiego lub polskiego
(jeśli emerytura ma być przelewana na polskie konto, niezbędne będzie dostarczenie 
zaświadczenia o numerze konta wraz z danymi do zagranicznego przelewu)

DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Od kiedy chcesz pobierać emeryturę (dzień, miesiąc, rok)

2. Zaznacz jaki procent emerytury chcesz obecnie pobierać:

20% 40% 60% 80% 100% 



INFORMACJE O STANIE CYWILNYM: 

1. Status związku ( ślub, konkubinat, rozwód)

2. Czy mieszkacie Państwo razem?

3. Roczny dochód współmałżonka w przeliczeniu na NOK wynosi

4. Czy małżonek pobiera emeryturę w Polsce lub w Norwegii z 
państwowego lub prywatnego funduszu?

INFORMACJE O POBYCIE ZA GRANICĄ: 

1. Okres całkowitego pobytu w Norwegii

2. Informacje o zatrudnieniu w Norwegii:

Proszę podać okres zatrudnienia (dokładne daty), nazwę pracodawcy, 
rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę/własna działalność) 

Okres 
zatrudnienia 

Pracodawca Rodzaj  
zatrudnienia 



3. Jaka polska instytucja będzie wypłacać emeryturę? ZUS/ KRUS/ inne

4. Czy będziesz wnioskować o emeryturę z Norwegii i zagranicy?

5. Czy otrzymujesz emeryturę z państwa innego niż Norwegia?
Jeśli tak, to wpisz, jak dokładnie nazywa się to świadczenie, jaką kwotę

otrzymujesz w skali roku i w jakiej walucie:

INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA/PARTNERA: 

1. Imiona i nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Numer telefonu oraz adres e-mail

4. Numer personalny i PESEL:

5. Jeśli jesteście Państwo w 
konkubinacie, proszę wpisać, od 
kiedy.

6. Obywatelstwo

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI: 

1. Imiona i nazwisko

2. Data i miejsce urodzenia

3. Płeć

4. Stopień pokrewieństwa: własne, adoptowane, przybrane



INFORMACJE O DODATKOWEJ EMERYTURZE OD PRYWATNEGO 
UBEZPIECZYCIELA: 

6. Czy posiadasz informację na temat Twojego dodatkowego filaru 
emerytalnego opłacanego przez pracodawcę? Jeśli TAK to w 
jakiej firmie odkładane są składki?

Za złożenie wniosku o wypłatę środków z powyższego filara emerytalnego 
pobieramy  dodatkową opłatę.   

7. Czy będziesz się starać dodatkowo o emeryturę AFP Avtalefestet pensjon 
wypłacaną z funduszu państwowego lub  prywatnego w Norwegii?
Proszę potwierdzić u pracodawcy czy posiadasz tę formę funduszu 
emerytalnego i czy spełniasz warunki wypłaty emerytury z tego funduszu. 
Za złożenie wniosku o AFP pobieramy dodatkową opłatę.

DOKUMENTY: 

1.Aktualny Unijny akt małżeństwa lub informację o stanie cywilnym.
2.Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu.
3.Kopia dowodu lub paszportu współmałżonka.
4.Zaświadczenie o dochodach współmałżonka z Urzędu Skarbowego.
5.Ostatnia decyzja o przyznaniu emerytury w Polsce - dotyczy wnioskującego.
6.Zaświadczenie o numerze konta z banku w Polsce wraz z danymi do przelewu (IBAN,
SWIFT) - jeżeli emerytura ma być wypłacana na polskie konto. 

Opcjonalne dokumenty, do indywidualnego ustalenia: 
1.Wszystkie kontrakty, umowy o pracę lub świadectwa pracy.
2.Wszystkie roczne rozliczenia ze Skatteetaten.
3.Kody MinID i hasło.
4. Jeśli mieszkasz w Polsce i nie wnioskowałeś o polską emeryturę: podpisany
formularz EMP, EMZ oraz E207. 
5. Jeśli mieszkasz w Norwegii:  Należy wypełnić również formularz do dodatkowego
wniosku EOG. 

TAK NIE 

TAK NIE 



DOKUMENTY WYSŁANE MAILEM MUSZĄ BYĆ OPISANE. 

Numer naszego konta w NO: 1822.34.37946. Opłatę za usługę należy uiścić z góry i koniecznie w tytule 
zapłaty wpisać swoje imię i nazwisko lub numer zlecenia. Należy załączyć do dokumentacji 
potwierdzenie wpłaty.  Przy wpłatach w PLN prosimy o kontakt celem ustalenia kursu korony oraz 
otrzymania polskiego numeru konta.

W CENĘ USŁUGI WCHODZI PILOTOWANIE SPRAWY DO SAMEGO KONCA* 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu oraz akceptuję 
wszystkie jego warunki. Jednocześnie oświadczam iż wszystkie dane osobowe i informację 
napisane w dokumencie są zgodne z prawdą. Upoważniam poniższą firmę do działania w 
moim imieniu, wypowiadania się w moim imieniu oraz reprezentowania mnie we wszelkich 
postępowaniach związanych z moja sprawą w odpowiednich instytucjach.  

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług! 

Anna Stankiewicz

Podpis klienta 

KOMPLETNA DOKUMENTACJA
Bardzo ważne, aby dokumentacja była kompletna i wysłana w jednym liście lub 

wiadomości. Prosimy nie wysyłać oryginałów, (jedynie na nasze wyraźne życzenie). Dokumenty 
do nas przesłane, nie zostaną do Państwa odesłane. Należy dokładnie z listą sprawdzić, czy 
Państwo załączyli wszystkie dokumenty i czy zostały uzupełnione wszystkie informacje. Na 
każde pytanie należy udzielić odpowiedzi, nie wolno niczego pomijać. W przypadku jeśli chcą 
Państwo przesłać dokumenty drogą tradycyjną, prosimy o kontakt z konsultantką w celu 
podania dokładnego adresu korespondencyjnego.

Jeśli zdecydują się Państwo na wysłanie dokumentacji drogą elektroniczną, bardzo 
prosimy, aby wszystkie informacje i dokumenty zeskanowane pojedynczo w osobnych plikach, 
znajdowały się w jednym mailu, bądź też kolejno w następujących po sobie mailach.

WPŁATA NALEŻNOŚCI NA NASZE KONTO

Jeśli zajdzie potrzeba napisania odwołania/pisma/wyjaśnienia, niebędącego wynikiem naszego zaniedbania, 
będzie to dodatkowy koszt,cena będzie z Państwem indywidualnie uzgadniana. W przypadku rezygnacji z 
usługi - po zaksięgowaniu wpłaty, pobieramy bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 75 PLN.

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ATS Anna Stankiewicz w 
celu przesyłania mi wiadomości tekstowych w ramach programu informacyjnego SMS oraz w celach 
marketingowych.

Opracowanie: ATS Anna Stankiewicz © - wszelkie prawa zastrzeżone.
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