Tijdelijk Extra Partnerpensioen

(Anw-pensioen)
Verzekering afsluiten/wijzigen/beëindigen
1. Uw gegevens
a. Achternaam en voorletters

ANW-AANM

b. Pensioennummer
c. Telefoonnummer
d. E-mailadres
e. Werkgever

Heeft u meer dan één werkgever in het vervoer? Geef dan aan via welke werkgever u de premie wilt betalen.

2. Gegevens partner

Alleen als u een partner heeft kunt u de verzekering afsluiten. Woont u samen of bent u in het
buitenland getrouwd? Lees dan in de toelichting wat u mee moet sturen.
a. Achternaam en voorletters partner
b. Geboortedatum partner
c. Burgerservicenummer partner

3. Keuze
Verzekeren: Ik wil een Tijdelijke Extra Partnerpensioen verzekeren met
de volgende ingangsdatum: 01 - ________ - 20________
De ingangsdatum moet in de toekomst liggen.
Verzekerd bedrag: €
Vul een bedrag in dat tussen € 5.200 en € 15.100 ligt, afgerond op € 100.
Wijzigen: Ik wil het Tijdelijke Extra Partnerpensioen dat ik heb verzekerd wijzigen
vanaf: 01 - ________ - 20________
De datum moet in de toekomst liggen.
Verzekerd bedrag: €
Vul een bedrag in dat tussen € 5.200 en € 15.100 ligt, afgerond op € 100.
Beëindigen: Ik wil het Tijdelijk Extra Partnerpensioen beëindigen op:
01 - ________ - 20________
De verzekering stopt op zijn vroegst op de eerste van de maand volgend op de datum
waarop wij dit formulier ontvangen.

Handtekening

Handtekening partner

Plaats, datum

Plaats, datum
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4. Ondertekening

_

Toelichting
Bij het formulier Tijdelijk Extra Partnerpensioen

Stuur het formulier nadat u het heeft ondertekend naar:
Pensioenfonds Vervoer
Postbus 501
9700 AM Groningen
Pensioennummer
Uw pensioennummer vindt u op het pensioenoverzicht dat u ieder jaar van Pensioenfonds
Vervoer krijgt. Het nummer staat ook bij bovenaan de brieven die u van ons krijgt bij ‘ons
kenmerk’.
Tot wanneer kunt u zich verzekeren voor het Tijdelijk Extra Partnerpensioen?
Het afsluiten van de verzekering kan uiterlijk tot uw 70e. Voorwaarde is wel dat uw partner nog
geen AOW ontvangt. Zolang u bij dezelfde werkgever blijft werken en premie blijft betalen, loopt
de verzekering door.
Premie en premiebetaling
Wilt u vooraf weten wat de premie voor de verzekering is? Uw werkgever kan voor u een berekening
maken. U betaalt de premie via uw werkgever.
Woont u samen?
Stuur een kopie van een door een notaris opgesteld samenlevingscontract op, samen met dit
formulier. In de overeenkomst moet staan dat uw partner recht heeft op partnerpensioen als u
overlijdt.
Bent u in het buitenland getrouwd?
Stuur dan een kopie van de huwelijksakte mee met dit formulier.
Beëindiging verzekering
Gaat u uit dienst? Dan beëindigen wij automatisch de verzekering. U kunt de verzekering ook
tussentijds beëindigen met dit formulier. De verzekering eindigt op de eerste dag van de maand
volgend op de ontvangst van het beëindigingsformulier.
Let op:
Uw partner heeft geen recht op een uitkering als u binnen 1 jaar na aanvang van de verzekering
overlijdt als:
A) uw overlijden het gevolg is van een ziekte die u nu al heeft, en
B) u bij het afsluiten van de verzekering op de hoogte was van deze ziekte.
Bovenstaande geldt ook voor een verhoging van het verzekerde bedrag. Uw partner heeft in dat
geval geen recht op het verhoogde bedrag, wel op het verzekerde bedrag vóór de verhoging.
Ondertekening
Voor het afsluiten, wijzigen of beëindigen van de verzekering ondertekent zowel u als uw partner
het formulier.
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