
EXTRA PENSIOEN

Als u overlijdt, heeft dat gevolgen voor de financiële situatie van uw partner. Bekijk hoe het 
pensioen voor uw partner is geregeld. En wat u eventueel extra kunt doen voor uw partner.

voor mijn partner

U heeft bij ons een pensioen voor uw partner: 
het partnerpensioen
Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, krijgt uw 
partner 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw 
pensioendatum had kunnen opbouwen. 

Overlijdt u als u niet meer bij uw huidige werkgever werkt 
of als u met pensioen bent? Dan krijgt uw partner geen 
pensioen of alleen het partnerpensioen dat u eerder 
opbouwde. Hoeveel dat is, leest u in Pensioen 1-2-3 op 
mijnpgbpensioen.nl. Afhankelijk van uw situatie kan het 
dan verstandig zijn om zelf extra partnerpensioen op te 
bouwen. 

Wanneer kan extra partnerpensioen 
verstandig zijn?
– Als uw partner weinig of geen inkomsten heeft na  

uw overlijden.
– Als u een periode geen pensioen heeft opgebouwd, 

bijvoorbeeld omdat u een periode werkloos bent 
geweest. Daardoor is ook het pensioen voor uw 
partner lager.

Hoe werkt extra partnerpensioen?
U kiest zelf hoeveel u extra opbouwt: 35% of 70% van 
uw ouderdomspensioen. De premie voor dit extra 
pensioen betaalt u via uw werkgever. U betaalt ons dan 
elke maand een bedrag om extra pensioen voor uw 
partner op te bouwen. Uw partner krijgt dit pensioen als 
u overlijdt. 

GOED OM TE WETEN

Onder een partner verstaan wij…
– de persoon met wie u bent getrouwd of een 

geregistreerd partnerschap heeft;
–  de persoon met wie u samenwoont én die u bij 

ons heeft aangemeld als partner.

Uw premie stellen we jaarlijks vast
Het bestuur van Pensioenfonds PGB stelt jaarlijks 
de aanvullende premie vast. Dit bedrag kan 
dus veranderen. Uw deelname aan de regeling 
verlengen wij automatisch per 1 januari van ieder 
kalenderjaar.

Zo stopt u de opbouw van extra 
partnerpensioen 
U stopt automatisch met het opbouwen van 
extra partnerpensioen als u weggaat bij uw 
werkgever, met pensioen gaat of AOW krijgt. Wilt 
u eerder stoppen met het opbouwen van extra 
partnerpensioen? Dan zegt u dit schriftelijk op. 
De opzegtermijn is minimaal 1 maand. De extra 
opbouw stopt op de eerste van de maand. Zegt u 
bijvoorbeeld op 15 maart op? Dan stopt de opbouw 
per 1 mei.
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Bezoekadres
Prof. E.M. Meijerslaan 2 - 1183 AV Amstelveen

Correspondentieadres
Postbus 2311 - 1180 EH Amstelveen 

020 541 82 00 

ks@pensioenfondspgb.nl

pensioenfondspgb.nl 

Zo regelt u de opbouw van 
extra partnerpensioen

U regelt extra partnerpensioen in 5 stappen via 
mijnpgbpensioen.nl.

1 Bekijk via mijnpgbpensioen.nl hoeveel 
pensioen uw partner krijgt als u overlijdt.

2 Bepaal samen met uw partner of dat 
bedrag (in combinatie met ander inkomen) 
voldoende is of dat u iets extra’s wilt doen 
voor het pensioen van uw partner.

3 Bereken via de partnerpensioenplanner 
op mijnpgbpensioen.nl hoeveel extra 
pensioen u voor uw partner kunt opbouwen 
en wat het u kost.

4 Vul het aanvraagformulier in als u extra 
pensioen voor uw partner wilt regelen. 

5 Stuur het aanvraagformulier naar ons op. 
Na ontvangst van uw formulier krijgt u een 
bevestigingsbrief van deelname aan de 
regeling.
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