Prepensioenuitkering aanvragen

1. Uw persoonlijke gegevens
1a. Naam

PPN-030

1b. Pensioennummer
1c. Adres

1d. Telefoonnummer
1e. E-mailadres
2. Uw prepensioenkeuzes
2a. Vanaf welke datum wilt u de prepensioenuitkering laten ingaan?

01 -

2b. Wilt u uw prepensioenuitkering volledig
laten ingaan?
 






Ja
Nee, ik wil



___________________ - 20

20%
40%
60%
80%

2c. Tot wanneer wilt u dat het prepensioen doorloopt? Tot ik 65 jaar word
Tot mijn AOW-leeftijd
3. Betaling van uw prepensioen
Op welk rekeningnummer wilt u uw prepensioen ontvangen? Vermeld hier het IBAN van uw
bankrekening. Dit nummer vindt u op uw bankpas of ziet u na inloggen bij internetbankieren.
IBAN
Wilt u het prepensioen op een buitenlands rekeningnummer ontvangen? Vul in dat geval de
hieronder gevraagde gegevens in. Staan de gegevens niet op uw (online) bankafschrift, dan kunt u
deze opvragen bij uw bank.
IBAN

BIC

Naam bank

Adres bank

Plaats bank

Land bank
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4. Loonheffingskorting
Over uw pensioen betaalt u belasting. U kunt loonheffingskorting krijgen op uw belasting. Hierdoor
betaalt u minder belasting. Wij kunnen de loonheffingskorting toepassen op uw pensioen. Ontvangt u
nog ander loon of een uitkering? Dan raden we u aan de korting toe te laten passen door de
organisatie waarvan u het hoogste bedrag ontvangt.
Wilt u dat wij loonheffingskorting
toepassen op uw pensioenuitkering?

Ja
 Nee

5. WAO- of WIA-uitkering
Ontvangt u een WAO- of WIA-uitkering?
 Nee
 Ja, vanaf datum:
Stuur een kopie van de laatste uitkerings- specificatie en van de eerste ziektedag mee.
6. Ondertekening

Datum

Handtekening
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Toelichting
Waarom dit formulier?
Als u geboren bent op of na 1 januari 1950 dan kunt u met dit formulier prepensioen aanvragen.
Stuur het formulier op minimaal drie maanden voordat u met prepensioen wilt. Binnen vier weken
nadat u het formulier heeft opgestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging.
Wanneer kunt u dit formulier gebruiken?
Dit formulier is uitsluitend bedoeld om prepensioen mee aan te vragen. Als u naast uw prepensioen
ook uw ouderdomspensioen wilt laten ingaan, dan moet u het formulier “Vervroegd pensioen
aanvragen” gebruiken.
Looptijd prepensioen
Het prepensioen gaat in op de door u ingevulde datum. U kunt uw prepensioen laten uitkeren tot
de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt of tot de eerste van de maand waarin u uw AOWleeftijd bereikt. Het kan zijn dat de AOW-leeftijd nog gaat wijzigen, waarbij u toch te maken kunt
krijgen met een terugval in uw inkomen.
e

Uw AOW-leeftijd ligt na uw 65 . Als u ervoor kiest uw prepensioen te laten uitbetalen tot de eerste
van de maand waarin uw AOW ingaat, wordt het prepensioen over een langere periode uitbetaald.
Het maandbedrag wordt daardoor lager.
Invullen formulier
Vul het formulier helemaal in. Als het formulier niet helemaal is ingevuld, kunnen wij uw
prepensioen mogelijk niet op tijd uitbetalen.
Meesturen kopieën
Wilt u, indien van toepassing, een kopie meesturen van de laatste uitkeringsspecificatie van de
WIA- of WAO-uitkering en een kopie van de beschikking van het UWV waaruit blijkt wat de eerste
ziektedag was.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact met ons op: 0900 1964 (0 cent per minuut). U kunt ons bereiken van
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail naar
pensioen@pfvervoer.nl. Als u belt of mailt, vermeld dan uw pensioennummer. Wij kunnen u dan
beter van dienst zijn.
Terugsturen
Stuur dit formulier terug naar:
Pensioenfonds Vervoer
Postbus 501
9700 AM Groningen

Versie januari 2018

3

