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

Aanvraagformulier
Uw pensioen overdragen
U wilt uw pensioen
overdragen

U heeft een nieuwe werkgever. Het pensioen dat u bij uw oude werkgever heeft opgebouwd,
wilt u overdragen naar het PME pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Met dit formulier
kunt u waardeoverdracht aanvragen. Wanneer u waardeoverdracht aanvraagt, krijgt u van ons
een vrijblijvend voorstel. Op basis van dit voorstel maakt u uw keuze. Laat u goed voorlichten
voordat u een keuze maakt.
Vul dit formulier helemaal in, anders kan PME uw verzoek niet behandelen. Beschikt u niet
over alle gegevens? Vraag deze dan op bij uw vorige werkgever(s), pensioenfonds(en) of
pensioenverzekeraar(s).

Heeft u vragen?

Op onze website vindt u veel informatie: www.pmepensioen.nl. U kunt ons ook een mail
sturen via het contactformulier: www.pmepensioen.nl/contact
Bel onze afdeling Klanteninformatie. Het telefoonnummer is 088 - 007 98 00.
Neem contact op met de pensioenconsulent.
U vindt de contactgegevens op www.pmepensioen.nl/contact.

1.

Persoonsnummer

Uw persoonsgegevens

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode, woonplaats
Land
Telefoonnummer
Mailadres
Begindatum
deelneming
Is dit adres ook uw correspondentieadres?
 Ja
 Nee, het correspondentieadres is:
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Wij versturen alle wettelijk verplichte pensioencommunicatie naar het adres dat in de Basisregistratie Personen staat vermeld.
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Postbus 97630, 2509 GA Den Haag
Telefoon: 088 - 007 98 00
Mail: klanteninformatie@pmepensioen.nl

Uw vorige werkgever

Vul hier de gegevens van uw vorige werkgever in.
Bedrijfsnaam
Straatnaam en huisnr.
Postcode
Woonplaats
Datum uit dienst

Uw vorige pensioenfonds of
pensioenverzekeraar

Vul hier de gegevens van uw vorige pensioenfonds of pensioenverzekeraar in.
Naam
Plaats
Polisnummer
Stuur een kopie mee van uw polis of pensioenopgaven
Naam
Plaats
Polisnummer
Stuur een kopie mee van uw polis of pensioenopgaven
Naam
Plaats
Polisnummer
Stuur een kopie mee van uw polis of pensioenopgaven

Ondertekening

Heeft u alle vragen ingevuld? Zet uw handtekening op de vereiste plaats.


J
a, ik heb belangstelling voor waardeoverdracht en geef toestemming voor het opvragen
van mijn gegevens bij mijn vorige pensioenuitvoerders.

Uw handtekening

Datum

Wat moet u doen?

Plaats

Stuur dit aanvraagformulier en alle bijlagen 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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