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

Aanvraag Anw-hiaatpensioen
(extra partnerpensioen)
U kunt deze verzekering niet afsluiten als uw werkgever Anw-hiaatpensioen bij een andere
partij heeft geregeld. Vraag aan uw werkgever waar dit wel kan.

1. Uw persoonsgegevens

Uw naam
Persoonsnummer
Geboortedatum
Adres
Postcode, woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Kies voor digitaal en geef uw e-mailadres ook aan ons door via www.pmepensioen.nl/mijnpme.
Zo besparen we met elkaar papier én postzegels. En u heeft in Mijn PME al uw persoonlijke
pensioeninformatie op één plek.
Burgelijke staat



Getrouwd

 Geregistreerd partnerschap
 S
amenlevingsovereenkomst of -verklaring van een notaris
(stuur een kopie mee)
Naam werkgever

2. Gegevens van uw partner

Naam partner		
Geboortedatum

3. Kies wat uw partner
ontvangt als u overlijdt

U bepaalt zelf welk bedrag uw partner extra ontvangt na uw overlijden. U kunt kiezen uit drie
bedragen. Bereken de premie op pmepensioen.nl/gavoorzekerheid.
		Ik kies voor € 7.300 bruto per jaar.
 		 Ik kies voor € 11.900 bruto per jaar.
		Ik kies voor € 16.400 bruto per jaar.

Woont u in het buitenland?
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Ontvangt uw partner na uw overlijden een wettelijk nabestaandenpensioen buiten Nederland?
Dan keren we mogelijk minder Anw-hiaatpensioen uit. Raadpleeg de uitkeringsinstantie in uw
land voor meer informatie.
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4. Waarom vraagt u de
verzekering aan?

 Ik ben net getrouwd.
 Ik heb een nieuw geregistreerd partnerschap.
 Ik woon samen en heb een samenlevingsovereenkomst of -verklaring bij een notaris.
 Ik heb een nieuwe werkgever.
 Ik wil alsnog meedoen.

5. Kies een ingangsdatum

Anw-hiaatpensioen moet ingaan op ……... - …….. - ………..
Kiest u binnen drie maanden voor Anw-hiaatpensioen bij een nieuwe baan of relatie? Dan gaat
de verzekering in op de datum waarop u in dienst gaat, trouwt, geregistreerd partner wordt of
een samenlevingsovereenkomst of -verklaring afsluit.
Mogelijk aanvullende medische vragen
Kiest u hier later dan drie maanden voor Anw-hiaatpensioen bij een nieuwe baan of relatie?
Dan vragen wij aanvullende medische informatie. Dit geldt ook bij overlijden binnen zes maanden
na de start van de verzekering. Was u al verzekerd bij PME of bij Pensioenfonds Metaal en Techniek
(PMT)? Dan geldt deze voorwaarde niet.

6. Uw handtekening

U geeft toestemming aan uw werkgever om de premie voor de verzekering elke maand in te
houden op uw brutosalaris.
Datum

Plaats

Uw handtekening

Stuur dit formulier terug
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar PME. Of scan het formulier en mail het naar
klanteninformatie@pmepensioen.nl.
Woont u samen of bent u getrouwd in het buitenland? Stuur dan een kopie van uw samenlevingsovereenkomst of -verklaring of van uw trouwakte mee.
PME pensioenfonds
Postbus 97630
2509 GA Den Haag
We informeren u binnen een maand
Als uw aanvraag compleet is, dan ontvangt u een verzekeringsbewijs.

PME068 01.21

2 van 2

