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

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw
pensioen. Geef een wijziging zo snel mogelijk aan PME door.
1. Uw persoonsgegevens

Persoonsnummer
Naam
Adres
Postcode, woonplaats
Land

2. Soort wijziging

Wat is er gewijzigd?
 mijn correspondentieadres Vul in bij 3.
 rekeningnummer Vul in bij 4.
 mijn burgerlijke staat (samenstelling huishouden) Vul in bij 5.
 overlijden partner (alleen doorgeven als uw partner niet in Nederland woonde) Vul in bij 6.

3. Mijn correspondentieadres

Datum van de wijziging
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Wettelijk verplichte pensioencommunicatie sturen wij naar het adres dat in
Basisregistratie Personen (BRP), of als u buiten Nederland woont, de Registratie
Niet-ingezetenen (RNI) staat vermeld.
Gaat u verhuizen binnen Nederland? Als u uw nieuwe adres doorgeeft aan de
gemeente, wordt uw adreswijziging automatisch verwerkt. PME is namelijk
aangesloten op de BRP. U hoeft PME dus niets door te geven.
Gaat u verhuizen in of naar het buitenland? Geef uw adreswijziging door aan de RNI.
Dit doet u door een formulier van het RNI-loket in te vullen en te mailen naar
nietingezetenendv@rotterdam.nl. Dit formulier vindt u op
www.rotterdam.nl/loket/adreswijziging-buitenland-rni. U hoeft dit niet apart door te
geven aan PME.

4. Rekeningnummer

Datum van de wijziging
IBAN

Is de betaalrekening van een bank buiten Nederland?
 Nee
 Ja, de BIC van de bank is:
BIC
Stuur ons een kopie van uw bankpas of een (digitaal) bankafschrift, waarop IBAN én
de naam van de rekeninghouder staan. Op uw bankafschrift mag u saldo-informatie
onleesbaar maken.
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Heeft u geen BIC? Vul dan hieronder de naam en het adres van uw bank in:
Naam
Adres
Vestigingsplaats
Land
Rekeningnummer
Staat de betaalrekening op uw naam?
 Ja
 Nee, de naam van de rekeninghouder is:
Handtekening rekeninghouder:
Laat de rekeninghouder ook hierboven tekenen. De rekeninghouder geeft hiermee
toestemming dat wij uw pensioen naar dit rekeningnummer mogen overmaken. Ook
hebben wij een kopie bankpas of (digitaal) bankafschrift van de rekeninghouder
nodig. Op het bankafschrift mag u saldo informatie onleesbaar maken.
5. Mijn burgerlijke staat

Datum van de wijziging
Wat is er gewijzigd?
 ik ben gehuwd of heb een geregistreerd partnerschap.
 ik ben ongehuwd en ga samenwonen. Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverklaring afgesloten bij de notaris mee.

 ik ben gescheiden of mijn geregistreerd partnerschap is ontbonden.
 ik heb niet langer een samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverklaring. Stuur een kopie
van de beëindiging samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverklaring mee.

6. Overlijden

Naam overledene		
		
Geboortedatum overledene
Datum overlijden		
Stuur een kopie van de overlijdensakte mee.

7. Opmerkingen
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Ondertekening

Heeft u alles wat van belang is ingevuld? Zet uw handtekening op de vereiste plaats en stuur het
formulier op.

Uw handtekening
Datum

Wat moet u doen?

Plaats

Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend 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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