Postbus 97630, 2509 GA Den Haag
Telefoon: 088 - 007 98 00
Mail: klanteninformatie@pmepensioen.nl

Formulier
Inwisselen pensioen bij einde deelname
Persoonsnummer
Naam
Geboortedatum
Wilt u weten hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u heeft opgebouwd? Kijk dan in Mijn PME.
U logt in met uw DigiD op www.pmepensioen.nl/mijnpme.
U kunt hieronder aangeven hoe u de verhouding tussen uw partnerpensioen en uw ouderdomspensioen wilt wijzigen. Heeft u een
nieuwe baan met een pensioenregeling? Controleer dan eerst hoe het partnerpensioen daar is geregeld.
Let op: U kunt nu alleen een deel van uw ouderdomspensioen inwisselen voor een hoger partnerpensioen. Als u met pensioen
gaat, heeft u opnieuw deze keuze. U kunt dan ook (een deel van) uw partnerpensioen inwisselen voor een hoger ouderdomspensioen.
Deze keuze kunt u alleen maken als u met pensioen gaat.
Rekenvoorbeeld
U kunt zelf uitrekenen wat het percentage van uw partnerpensioen is ten opzichte van uw ouderdomspensioen. Dit doet u door uw
partnerpensioen door uw ouderdomspensioen te delen en de uitkomst met 100 te vermenigvuldigen. Heeft u bijvoorbeeld € 20
partnerpensioen en € 40 ouderdomspensioen opgebouwd? Het percentage partnerpensioen is dan € 20/€ 40 * 100% = 50%.
Een werknemersconsulent kan u meer informatie geven over de voor- en nadelen van het inwisselen van ouderdomspensioen
voor meer partnerpensioen. De werknemersconsulent kan u ook helpen bij het maken van een berekening. Neemt u voor meer
informatie daarom contact op met de werknemersconsulent in uw regio. U vindt uw consulent op www.pmepensioen.nl/contact.
Let op: uw keuze kan hierna alleen bij de ingang van uw pensioen nog worden gewijzigd.
 Ik kies voor een hoger partnerpensioen voor mijn partner in geval van mijn overlijden voor mijn pensioeningangsdatum.
Ik wil dat het partnerpensioen
% wordt van mijn nieuwe ouderdomspensioen.
(Kies een percentage van maximaal 70%, in stappen van 5%.)
Mijn eigen ouderdomspensioen wordt daarmee dus lager.
Let op: is uw partnerpensioen bijvoorbeeld 50% van uw ouderdomspensioen, dan mag u alleen een percentage tussen 50% en
70% kiezen. U kunt geen lager percentage kiezen.

Uw handtekening
		
Plaats 				Datum 				
Wat moet u doen?
Stuur het formulier binnen twee maanden na dagtekening van onze brief ‘Einde pensioenopbouw bij PME’ naar ons op. Gebruik
hiervoor onderstaand adres of mail naar klanteninformatie@pmepensioen.nl
PME pensioenfonds
Antwoordnummer 91062
2509 VC Den Haag
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