Aanvragen
Verzekering extra partnerpensioen (Anw-hiaatpensioen)

Waarom dit formulier?

1 Je gegevens

Met dit formulier verzeker je extra
partnerpensioen. Als je overlijdt, krijgt je

1.1 Pensioennummer

partner extra geld tot hij of zij AOW krijgt.

Dit vind je onder het kopje
‘kenmerk’, boven aan onze brieven

1.2 Naam

Je kunt deze verzekering niet bij ons afsluiten
als je werkgever extra partnerpensioen bij

Voorletters

een andere partij heeft geregeld. Vraag aan
je werkgever waar dit wel kan.

Achternaam

Stuur mee met je aanmelding
Woon je samen of ben je getrouwd in het
buitenland, stuur dan een kopie van de

1.3 Geboortedatum (ddmmjjjj)

samenlevingsovereenkomst of trouwakte
mee.

1.4 Burgelijke staat

Getrouwd

Terugsturen

Geregistreerd partnerschap
 Samenlevingsovereenkomst of -verklaring van
een notaris (stuur een kopie mee)

Stuur het formulier terug naar:
PME
Postbus 5010, 9700 GA Groningen
Of mail het ondertekende formulier naar:
deelnemer@pmepensioen.nl

1.5 Naam werkgever

2 Gegevens partner
2.1 Naam en voornamen
2.2 Geboortedatum (ddmmjjjj)
2.3 Geslacht partner

Man

Vrouw

3 Kies wat je partner ontvangt als jij overlijdt
3.1 J e bepaalt zelf welk bedrag je partner extra ontvangt na je overlijden. Je kunt kiezen uit drie bedragen.
Bereken de premie op www.pmepensioen.nl/extra-partnerpensioen
Ik kies voor € 7.400 bruto per jaar.
Ik kies voor € 12.000 bruto per jaar.
Ik kies voor € 16.500 bruto per jaar.

Contactgegevens

Postadres

Telefoon: 088 1947 001
mail:
deelnemer@pmepensioen.nl

Postbus 5010
9700 GA Groningen

Aanvragen
Verzekering extra partnerpensioen (Anw-hiaatpensioen)

4 Reden aanvraag
Waarom vraag je 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 Ingangsdatum
5.1 Kies een ingangsdatum  

Verzekering extra partnerpensioen moet ingaan op

			
Kies je binnen drie maanden voor Extra partnerpensioen bij een nieuwe baan of relatie? Dan gaat

de verzekering in op de datum waarop je in dienst gaat, trouwt, geregistreerd partner wordt of een
samenlevingsovereenkomst of -verklaring afsluit.
			Aanvullende medische vragen
Kies je later dan drie maanden voor Extra partnerpensioen 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 je al verzekerd bij PME of bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)? Dan geldt deze
voorwaarde niet.

6 Ondertekening
Je geeft toestemming aan je werkgever om de premie voor de verzekering elke maand in te houden op je brutosalaris
6.1 Plaats en datum (ddmmjjjj)

6.2 Handtekening

			We informeren je binnen een maand
Als je aanvraag compleet is, dan ontvang je een verzekeringsbewijs.

Contactgegevens

Postadres

Telefoon: 088 1947 001
mail:
deelnemer@pmepensioen.nl

Postbus 5010
9700 GA Groningen

